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Dichtbij op Afstand
“Dichtbij op Afstand” beschrijft het onderzoek van de Rekenkamercommissie Haarlem naar de
effectiviteit van verzelfstandiging. Het college heeft de afgelopen jaren een aantal afdelingen
verzelfstandigd en onderzoekt momenteel de mogelijkheid om nog meer gemeentelijke afdelingen te
verzelfstandigen. Dit was voor de rekenkamercommissie aanleiding een onderzoek in te stellen naar de
effectiviteit van verzelfstandigingen die het college van b&w heeft doorgevoerd in de afgelopen jaren.
Het gemeentebestuur heeft taken op afstand geplaatst, maar de organisaties blijven tegelijkertijd
dichtbij de gemeentelijke organisatie. Dit komt onder andere door de lange looptijd van sociaal
plannen, maar ook de verplichte winkelnering vanuit de gemeente.
Omdat gemeente en organisaties zo nauw verbonden blijven is de effectiviteit van de
verzelfstandigingen (nu) beperkt. Er zijn minder ambtenaren en tegelijkertijd zijn er nog niet
significant lagere kosten.
Hiermee zijn de verzelfstandigingen deels een ongewis avontuur. Ingezet vanuit een bestuurlijke
overtuiging en vanuit een avontuurlijke instelling wordt de opbrengst pas over langere termijn
zichtbaar. Het is goed voor het college en de raad om dit te beseffen bij de besluitvorming over
toekomstige verzelfstandigingen. Ook is belangrijk dat de gemeente van tevoren bepaalt hoeveel - en
hoelang zij invloed wil uitoefenen en daarmee aangeeft hoe nauw de relatie moet blijven tussen een
verzelfstandigde instelling en de gemeente.
Het rapport geeft aanbevelingen voor het college en de raad.
Door inzicht in de effectiviteit van de doorgevoerde trajecten kan het college een afgewogen en
onderbouwde keuze maken hoe toekomstige verzelfstandigingen aan te pakken.
Formeel is het besluit tot verzelfstandiging de bevoegdheid van het college. Bij dergelijke belangrijke
besluiten is het college echter verplicht om eerst aan de gemeenteraad te vragen zijn wensen en
bedenkingen kenbaar te maken. Met de aanbevelingen in dit rapport kan de raad beter kaders stellen
en controle uitvoeren op deze trajecten.

Dank
Dit rapport kon alleen tot stand komen dankzij de medewerking van de ambtenaren en van de
managers van de vier beoordeelde organisaties. Zij hebben in alle openheid aan de interviews
deelgenomen. De RKC is hen dankbaar voor hun bijdrage en de bereidheid waarmee zij de commissie
hebben voorzien van informatie.

Dichtbij op Afstand. Verslag van het RKC-onderzoek naar de effectiviteit van verzelfstandiging.

2

1

Inleiding en werkwijze

Achtergrond van het onderzoek
De gemeente Haarlem heeft in 2004 een doelmatigheidsdiscussie gevoerd over haar rol en kerntaken.
Een van de uitkomsten daarvan was, dat Haarlem een regiegemeente wil zijn. Dit betekent dat
Haarlem kiest voor een kleiner gemeentelijk apparaat dat zich meer met regie en minder met
uitvoering bezighoudt. Verzelfstandiging van afdelingen past in de doelstelling te komen tot een
kleinere en efficiëntere gemeentelijke organisatie die zich concentreert op haar kerntaken en aan
anderen overdraagt wat zij beter kunnen doen dan de gemeente. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeente
Haarlem sinds 2005 de volgende onderdelen heeft verzelfstandigd:
1.
De RATD is omgezet in Spaarnelanden NV (2005)
2.
De archiefdienst is samengegaan met het ZBO Rijksarchief Noord-Holland (2005)
3.
Dienst Belastingen is omgezet in gemeenschappelijke regeling Cocensus (2007)
4.
Stadsbibliotheek Haarlem is omgezet in Stichting Bibliotheek Haarlem en Omstreken (2007)
5.
Sport – en recreatie Accommodaties is opgegaan in de NV SRO (2008)
6.
Gemeentelijke Brandweer is overgegaan in de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) (2008)
7.
Frans Hals Museum is omgezet in Stichting FHM | De Hallen Haarlem (2009)
8.
Servicebedrijf Haarlem is overgegaan naar Spaarnelanden NV (2009)
9.
Openbaar Primair Onderwijs Haarlem (OPOH) is omgezet in St. Openbaar Onderwijs (2009)
10. Onderwijs Service Kantoor (OSK) is overgegaan naar Stichting Openbaar Onderwijs (2009)
11. De exploitatie van de gemeentelijke zwembaden is inbesteed bij NV SRO (2009)
In de kadernota 2010 (pag. 29) meldt het college het voornemen te onderzoeken of ook nog andere
onderdelen kunnen worden verzelfstandigd. Bijvoorbeeld “(…) het regionaliseren van VVH, het
Ingenieursbureau en projectmanagementbureau (…); (...) Vastgoedbeheer (…) en (…) de taken van
Stedenbouw & Ontwerp (…)”.
Dit onderzoek gaat over de manier waarop verzelfstandiging in het verleden heeft plaatsgevonden en
de lessen die daaruit kunnen worden geleerd. De RKC heeft met name onderzocht
• hoe de besluitvorming tot verzelfstandiging is verlopen;
• hoe vervolgens met de zelfstandige organisatie is omgegaan;
• of de beoogde doelstellingen van de verzelfstandiging zijn behaald en
• welke neveneffecten zijn opgetreden.
Om het onderzoek voldoende diepgang te geven heeft de RKC het toegespitst op een steekproef van
vier verzelfstandigde gemeentelijke onderdelen. De selectie is gemaakt op basis van het type
rechtspersoon, de verstreken tijd sinds de verzelfstandiging (het gaat om afgeronde, maar recente
ontvlechtingen) en het feit of de gemeente al een evaluatie heeft uitgevoerd.
De volgende onderzoekscasussen zijn geselecteerd:
• Gemeenschappelijke regeling Cocensus, 2007 (Dienst Belastingen)
• Stichting Stadsbibliotheek Haarlem, 2007 (Stadsbibliotheek)
• NV SRO, 2008 (Sport – en recreatie accommodaties)
• Stichting Frans Hals Museum, 2009 (Frans Hals Museum)
Doel van het onderzoek
Het onderzoek moet inzicht geven in de effectiviteit van verzelfstandiging in relatie tot de
doelstellingen. Ook worden neveneffecten in beeld gebracht. Onderzoeksaspecten zijn:
• wat de motieven voor de verzelfstandigingen zijn geweest,
• of de oorspronkelijke doelen zijn bereikt,
• wat de maatschappelijk effecten van de verzelfstandigingen zijn en
• of de verzelfstandigingen de beoogde besparingen hebben opgeleverd.
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Op basis van de bevindingen heeft de RKC conclusies getrokken en aanbevelingen geformuleerd voor
het effectief vormgeven van toekomstige verzelfstandigingen.
De centrale onderzoeksvraag luidt:
Bevordert verzelfstandiging een doelmatige en doeltreffende uitvoering en aansturing van de publieke
doelstellingen door de gemeente Haarlem?
De deelvragen zijn:
1. In hoeverre heeft de gemeente vooraf onderbouwd beargumenteerd wat zij met de
verzelfstandiging wil bereiken?
2. In hoeverre is bij de ontvlechting voldoende gewaarborgd dat de gemeente de zelfstandige
organisatie goed kan aansturen?
3. Zijn de doelstellingen van de verzelfstandiging gerealiseerd? Zo nee, wat zijn hiervan de
oorzaken? Zijn er onvoorziene neveneffecten opgetreden?
4. Hoe vult het college de regiefunctie over de verzelfstandigde organisatie in? Gebeurt dit effectief?
Zo nee, wat zijn hiervan de oorzaken?
5. Wat merken de klanten en burgers van de verzelfstandiging en van de prijskwaliteitsontwikkeling
van het dienstenpakket?
6. Welke aanbevelingen voor verzelfstandiging kan de RKC formuleren op grond van de
antwoorden op voorgaande vragen?
Werkwijze
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, heeft de RKC dossieronderzoek gedaan en interviews
gehouden met de verantwoordelijke ambtenaren en met managers van de betreffende organisaties. Van
elk gesprek is een verslag gemaakt dat aan de geïnterviewde is voorgelegd om te accorderen. Ook
heeft de RKC de rapporten van vergelijkbaar onderzoek van andere rekenkamers bestudeerd. De
bevindingen uit de interviews en de documentstudie zijn beoordeeld volgens de normen van het
toetsingskader dat de RKC heeft opgesteld (zie bijlage 3).
Bijlage 2 bevat de literatuurlijst en de lijst van informanten.
Wederhoor
Het conceptrapport is voor wederhoor voorgelegd aan de ambtelijke organisatie en aan het
management van de betrokken organisaties. Voorafgaande aan de bespreking in de commissie Bestuur
heeft het college van B&W de gelegenheid gehad een bestuurlijke reactie op het rapport te geven.
Leeswijzer
Hoofdstuk 2 beschrijft de generale onderzoeksbevindingen. In hoofdstuk 3 trekt de RKC op basis
hiervan conclusies over de effecten van de verzelfstandigingen. In hoofdstuk 4 staan aanbevelingen
voor het college van B&W en voor de gemeenteraad.
De bevindingen per verzelfstandigde organisatie zijn opgenomen in bijlage 1.
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2

Generale bevindingen

In dit onderzoek beoordeelt de RKC aan de hand van vier casussen in hoeverre de verzelfstandigingen
effectief zijn geweest. Dit hoofdstuk beschrijft de algemene bevindingen.
In bijlage 1 zijn de doelstellingen en bevindingen per casus beschreven, gebaseerd op de
documentstudie en de interviews.

2.1

Doelstellingen en besluitvorming

Meerdere accenten
In 2005 heeft het college enkele verzelfstandigingstrajecten gestart. De verzelfstandigingen moesten
leiden tot minder medewerkers bij de gemeentelijke organisatie (300 fte’s) en tot concrete besparingen
in die gevallen waar sprake zou zijn van schaalvergroting, regionale samenwerking of privatisering
(taakstelling van € 1 miljoen vanaf 2008.)1
De bestuurlijke motivering voor dit traject is dat de gemeente een kleinere, flexibele organisatie wil
zijn, die zich richt op de regierol bij uitvoerende taken. Hiermee kan de gemeente tegelijk voor de te
verzelfstandigen onderdelen meer bestuurlijke vrijheid creëren. Door de uitvoering buiten de deur te
plaatsen, krijgen de zelfstandige uitvoeringsorganisaties de ruimte en meer mogelijkheden om
bedrijfsmatiger en klantgerichter te werken. Zo moest een ‘slankere’ overheid ontstaan en een
bedrijfsmatig verbeterde, zelfstandige organisatie. De gemeente had geen expliciete maatschappelijke
doelstellingen geformuleerd, blijkt uit de interviews. Wel ging het bestuur er impliciet van uit dat de
maatschappelijke dienstverlening na de verzelfstandiging op hetzelfde niveau zou blijven als binnen
de gemeentelijke context.
De RKC ziet in de besluitvormingsdocumenten van de onderzochte casussen niet altijd deze
doelstellingen terug als rode draad. In de interviews met de ambtelijke organisatie komt naar voren,
dat in de loop van de tijd doelstellingen zijn aangepast doordat opeenvolgende colleges en
gemeenteraden door veranderende politieke voorkeuren bij de verzelfstandigingen steeds andere
accenten hebben aangebracht. Daarbij wisselde de doelstelling van de verzelfstandigingen tussen de
wens voor een kleine regiegemeente (met uitvoerende taken buiten de deur) en een kleinere en € 1
miljoen goedkopere gemeente.
De focus van de raad
Die verschuiving van de focus blijkt ook uit de commissie- en raadsverslagen. Niet alle fracties in de
gemeenteraad deelden de aanvankelijke argumentatie dat verzelfstandiging wenselijk was omdat
Haarlem zich wilde ontwikkelen tot een regiegemeente. Terwijl de ene fractie in principe
verzelfstandiging ondersteunde omdat dit afgesproken zou zijn in het coalitieakkoord, wilde een
andere fractie elke verzelfstandiging apart beoordelen en niet vanuit een algemeen streven naar een
flexibele organisatie. Een derde fractie was in principe tegen verzelfstandiging, tenzij aan deze criteria
was voldaan: de verzelfstandiging moest aantoonbaar voordelen opleveren voor de kwaliteit van de
dienstverlening, de prijs van het product en de kosten voor de burger. De verzelfstandiging mocht in
ieder geval niet nadelig zijn voor genoemde aspecten. Dit verschil in motivering kan eraan hebben
bijgedragen dat de raad in de besluitvorming niet altijd expliciet heeft teruggegrepen op de primaire
redenen voor de verzelfstandigingen, namelijk realisatie van de bezuiniging van € 1 miljoen vanaf
2008.
De focus van de medewerkers
Naast de gemeenteraad was ook de medezeggenschap nauw betrokken bij de besluitvorming over de
verzelfstandigingen. De ondernemingsraad (OR) heeft bij de start van de verzelfstandigingen criteria
opgesteld om alle trajecten aan te toetsen. Hiernaast had de OR naar eigen zeggen frequent overleg
met het bestuur en de betrokken medewerkers. De OR heeft ervaren dat de overall doelstelling altijd
was het afstoten van uitvoeringstaken die geen kerntaak van de gemeente zijn. Vanuit dit oogpunt was
het voor de OR relatief eenvoudig te realiseren dat het gemeentelijk personeel er niet op achteruitging.
1

Verzelfstandigingsonderzoeken Haarlem 2005.
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De gemeente heeft volgens de OR genereus de kosten van sociaal akkoorden en persoonlijke garanties
en toezeggingen op zich genomen. De OR is zeer tevreden over het verloop van de
verzelfstandigingstrajecten.
Bij zowel de oprichting van de NV Spaarnelanden (2005, eerste omvangrijke verzelfstandiging, niet in
de steekproef van dit onderzoek) als de overgang van S&R naar SRO (2008, verzelfstandiging waarbij
medewerkers niet bij een bestaande organisatie zijn geplaatst) heeft de OR nog geruime tijd na de
ontvlechting aan de medewerkers gevraagd of zij tevreden waren over hun nieuwe werkgever.
Volgens de medezeggenschap zijn voor beide trajecten de medewerkers tevreden over de nieuwe
organisatie, vooral over hun positie daarin en de waardering van het management voor hun werk.
Ontvlechting
Voor elke casus is conform de gemeentelijke kaders een meetlat ingevuld waarin de verzelfstandiging
wordt geanalyseerd op de aspecten marktpositie, marktontwikkelingen, financiën, personeel &
organisatie en bestuurlijke invloed. Bij de ontvlechting is op basis hiervan gekozen voor een bepaalde
juridische vorm en bijbehorende bevoegdheidsstructuur.
Startcondities
Voor elke organisatie zijn afspraken gemaakt over de startcondities van de nieuwe organisatie.
Conform de arbeidsrechtelijke afspraken zijn alle medewerkers van de gemeente overgegaan naar de
verzelfstandigde organisatie. De gemeente garandeert hierbij een gelijkblijvend nettosalaris,
toekomstperspectief en andere personele garanties zoals behoud van recht op wachtgeld, FPU-rechten,
onregelmatigheid – en andere toelagen. De nieuwe organisatie nam het zittende personeel zonder
nadere selectie of voorwaarden over. Een nadeel hiervan kan zijn dat dit zowel qua capaciteit als qua
deskundigheid een remmende factor kan zijn voor een gezonde ontwikkeling van de zelfstandige
organisatie. Bij enkele van de organisaties zijn er signalen dat het management hiermee te maken heeft
(gehad).
Bij de verzelfstandiging zijn afspraken gemaakt zodat de organisaties zouden beschikken over een
financiële reserve om als zelfstandige instelling risico’s in de exploitatie te kunnen opvangen. Om
deze reden zijn met FHM en de Bibliotheek meerjarige budgetsubsidiëringsafspraken gemaakt. En is
de gemeente met SRO Kennemerland een exploitatieovereenkomst aangegaan voor een periode van
tien jaar. Om deze manier bood de gemeente de organisaties voor de eerste jaren financiële stabiliteit.
De stichtingen FHM en Bibliotheek hebben de bedrijfsgebonden activa overgedragen gekregen voor
een symbolisch bedrag van €1. De afboeking van de boekwaarde kwam ten laste van de
bestemmingsreserve verzelfstandigingen.
De wederzijdse rechten en plichten zijn in (prestatie)overeenkomsten vastgelegd. Bij de stichtingen
Frans Hals Museum en Bibliotheek Haarlem is afgesproken dat de voor de bedrijfsvoering benodigde
formatie van tot eind 2010 vanuit de gemeentelijke formatie moest worden ingevuld. Door deze
verplichting om voor overheadtaken van de gemeentelijke formatie gebruik te maken konden de
frictiekosten worden beperkt.
De gemeente heeft loyaal erin geïnvesteerd om de organisaties een solide basis mee te geven. Hierdoor
hadden zij in de opstartfase middelen voor onvoorziene investeringen. Uit het onderzoek blijkt wel dat
de organisaties nu nauwelijks reserves hebben. Hierdoor vinden de voor 2012 –2018 aangekondigde
bezuinigingen hun weerslag rechtstreeks in de dienstverlening door de organisaties.

2.2

Realisatie van de doelstellingen

Reductie van de formatie
De gewenste afname van het gemeentelijke personeelsbestand is met de verzelfstandigingen
gerealiseerd. Het aantal medewerkers van de gemeente is na 2008 bijna gehalveerd en dat is volledig
toe te schrijven aan de verzelfstandigingen.
Uit het jaarverslag 2008 blijkt dat 46 medewerkers zijn overgegaan van Belastingen naar Cocensus. 41
medewerkers zijn overgegaan naar SRO, 65 medewerkers naar Stichting Stadsbibliotheek en 30 naar
het Frans Hals Museum. Dit is de volledige bezette formatie van de voormalige gemeentelijke
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afdelingen. Voor zover bekend heeft niemand een beroep gedaan op de terugkeergarantie en is bij de
beleidsafdelingen geen boventalligheid ontstaan door de verzelfstandiging.
De gemeentelijke bijdrage aan de verzelfstandigde organisaties wordt jaarlijks aangepast voor loon- en
prijscompensatie. De personele kosten van de verzelfstandigde taken zijn bij de ontvlechting één-opéén doorberekend in de subsidie, dan wel in de kosten van het sociaal akkoord. Ze komen dus voor het
grootste deel nog voor langere tijd (tot tien jaren na de ontvlechting) voor rekening van de gemeente.
De formatiereductie levert waarschijnlijk wel een kleine besparing op, doordat indirecte kosten als
huisvesting en secundaire arbeidsvoorwaarden niet meer voor rekening van de gemeente komen. Maar
het exacte bedrag kan niet meer worden vastgesteld. Omdat de afgelopen jaren ook andere
reorganisaties zijn doorgevoerd, kon de commissie in dit onderzoek geen directie relatie leggen tussen
boventalligheid en de verzelfstandigingen.
Gemeentelijke bijdrage
Voor elke organisatie was de begroting van het startjaar opgesplitst in een deel dat achterblijft bij de
gemeente en een deel dat als basis dient voor de berekening van de subsidie: de gemeentebegroting
minus achterblijvende sector -/ concernoverhead en een kleine formatiereductie: de al gemeentelijk
afgesproken taakstelling op de middelenfuncties.
De gemeentelijke uitgaven2 voor belastingheffing bedroegen in 2007 € 2,7 miljoen. De gemeentelijke
bijdrage aan Cocensus was van 2007 tot 2010 respectievelijk € 2,250 miljoen, € 2,293 miljoen, €
2,307 miljoen en € 2,239 miljoen.
De gemeentelijke begroting voor de bibliotheekfunctie was in 2008 € 5,572 miljoen. De subsidie voor
Stichting Stadsbibliotheek bedroeg in 2008 € 4.521.000, in 2009 € 4.583.786 en in 2010 € 4.547.400.
De gemeentelijke begroting voor de museale functie was in 2008 € 3.010.100. De subsidie voor
Stichting Frans Hals Museum bedroeg in 2008 € 2.330.000, in 2009 € 2.337.816 en in 2010 €
2.406.180.
De gemeentelijke bijdrage aan SRO was in 2008 € 3.353.860. SRO kreeg in 2009 € 4.773.440
subsidie, met name vanwege de uitbreiding van het werkpakket.
Uit bovenstaande komt het beeld naar voren dat de gemeentelijke kosten voor de verzelfstandigde
taken tot 2010 niet materieel zijn verminderd.
Bijdrage aan de taakstelling
De besparing van € 1 miljoen die de gemeente aanvankelijk wilde realiseren, is volgens de ambtelijke
organisatie gedurende het voortschrijden van het traject een paar keer bijgesteld en ten slotte officieus
losgelaten. Deze besparing is in de besluitvorming meegenomen, hoewel ambtelijk zou zijn
geadviseerd niet vooraf een bedrag aan besparingen in de kadernota en de begroting op te nemen.
Uit verslagen blijkt dat bij de bespreking van de nota Tussenstand Verzelfstandigingen3 in de raad is
aangegeven dat de beoogde bezuiniging van € 1 miljoen in 2008 niet gehaald zou worden. In de nota
werd hier verder niet op ingegaan en meerdere raadsleden vroegen destijds wat de consequenties voor
de financiële positie van de gemeente zijn als deze bezuiniging niet wordt gehaald. Het college deed
de toezegging dat de wethouder zo snel mogelijk zou melden wat het nieuwe streefbedrag was. Uit de
documentatie blijkt niet dat ooit een ander streefbedrag is afgesproken.
De verzelfstandigde taken kosten de gemeente niet significant minder geld dan voorheen in de
gemeentelijke setting. Met uitzondering van de bezuinigingen die bij Cocensus zijn gerealiseerd,
hebben de verzelfstandigingen tot 2010 nauwelijks een materiële besparing opgeleverd.
Hierbij komt dat de kosten die zijn betaald uit de Bestemmingsreserve Verzelfstandigingen niet
verwerkt zijn in de verwachte financiële besparingen. Mogelijk heeft de gemeente tot nu toe aan
verzelfstandiging meer uitgegeven dan de verzelfstandigingen hebben opgeleverd.

2

Alle bedragen zijn overgenomen uit diverse documenten en geven de grote lijnen weer. Sommige van deze
bedragen zijn gedurende het begrotingsjaar iets aangepast.
3
Tussenstand Verzelfstandigingen, september 2006
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Bedrijfsmatige uitvoering
Het management van de zelfstandige organisaties is positief over de verzelfstandiging.
In de periode 2007-2010 heeft Cocensus voor de gemeente Haarlem een afgesproken
efficiencybesparing gerealiseerd van 25 procent. Daarnaast zijn andere positieve financiële resultaten
geboekt, bijvoorbeeld door het al eerder aangekondigde inpassen van de voorbereidingskosten, maar
ook op het gebied van de belastinguitvoering. Zo zijn voor de gemeente Haarlem positieve resultaten
geboekt op het invorderingsproces en het kwijtscheldingsproces en is het bestand voor de OZB
aanzienlijk geactualiseerd. Cocensus is blij met de verzelfstandiging. In het algemeen kun je als
manager bij Cocensus slagvaardiger optreden dan vroeger bij de gemeente. De besluitvorming
verloopt sneller en met minder betrokkenen, waardoor ook de organisatie slagvaardiger kan optreden.
De focus van het management is meer gericht op de mogelijkheden om het proces beter, slimmer en
goedkoper te maken, meer dan als je onderdeel bent van de gemeentelijke organisatie. Voor de rest
blijft het moeilijk aan te geven wat vanuit de verzelfstandiging voortkomt en welke ontwikkelingen of
verbeteringen er anders ook zouden zijn geweest.
Ook de Bibliotheek Haarlem ziet veel voordelen van een zelfstandige instelling. In de praktijk blijkt
dat zij als zelfstandige organisatie makkelijker kan samenwerken met instellingen in de eigen en in
andere gemeentes en eenvoudiger zakelijke samenwerkingsverbanden aangaat. Sinds de
verzelfstandiging is er meer ruimte en aandacht voor cultuur (cultureel ondernemen). Er zijn
exposities, het poëziecafé en meerdere korte samenwerkingsprojecten. Het management vindt dat de
bibliotheek een slagvaardiger, flexibeler en deskundiger organisatie is geworden.
Het Frans Hals Museum kan ‘iedereen aanraden te verzelfstandigen’. De eventuele nadelen: financiële
afhankelijkheid, onduidelijke rolverdeling- wegen volgens het management niet op tegen de
voordelen: effectiviteit van besluitvorming, snel opereren, deskundig management aantrekken en
beleid in eigen hand hebben en houden. De financiële doelstelling – het genereren van extra
inkomstenbronnen – is goed gelukt. Sinds de verzelfstandiging heeft het FHM € 1,6 miljoen aan
externe inkomsten gegenereerd, met name vanuit bronnen die alleen toegankelijk zijn voor de
verzelfstandigde instelling.
Bedrijfsmatige aansturing
In de praktijk blijkt het nodig dat niet alleen de organisaties zich een meer bedrijfsmatige houding
eigen maken na de verzelfstandiging, dat geldt in principe voor de gehele gemeentelijke organisatie.
Een paar van de organisaties kopen sinds 2011 de facilitaire dienstverlening niet langer in bij de
gemeente. Hierdoor kan er boventalligheid ontstaan bij Middelen & Services omdat de zelfstandige
organisaties hun facilitaire ondersteuning elders inkopen.
Het is onduidelijk of en zo ja voor hoelang er sprake is van verplichte wederzijdse winkelnering.

2.3
Regievoering
In de meeste besluitvormingsdocumenten wordt de regiefunctie van de gemeente benoemd als motief
voor verzelfstandiging. De RKC heeft in het onderzoek geen duidelijke gemeentebrede definiëring
gezien van de betekenis hiervan. De commissie heeft beoordeeld in hoeverre de gemeente na de
verzelfstandiging grip kan houden op de bestuurlijk gewenste beleidsrichting en de maatschappelijke
dienstverlening.
Opdrachtgeverschap
De kern van de gemeentelijke regiefunctie na verzelfstandiging is adequate beleidsbepaling en een
goed ingevuld opdrachtgeverschap4. De gemeente stelt zich hierbij op als een voorwaardenscheppende
partner op afstand en de verzelfstandigde organisatie krijgt de ruimte om beleid te vertalen naar
uitvoering. Na de verzelfstandiging zijn er minder mogelijkheden voor informele sturing en controle
zodat de gemeente sterker is aangewezen op de afgesproken instrumenten voor sturing en controle.
Voor alle organisaties zijn bij de ontvlechting de bestuurlijke en ambtelijke zeggenschap en
verantwoordelijkheden beschreven. Ook zijn er afspraken gemaakt de inrichting en aansluiting van de
planning & control processen van beide organisaties.
4

Rapport van de RKC Gouda naar de regierol van de gemeente Gouda bij verzelfstandigingoperaties.
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Rolopvatting
De accounthouders van de hoofdafdeling Stadszaken zijn verantwoordelijk voor het professioneel
invullen van het opdrachtgeverschap. Ze hebben hiervoor trainingen account & beleid en
begrotingsbeheer gevolgd. Uit de interviews komt het beeld naar voren dat ze nog lerende zijn als het
gaat om de inzet van het opdrachtgeverschap en regie, het handelen volgens de visie ‘sturen op
hoofdlijnen’. In de praktijk botst het nog wel eens tussen de gemeente en de instellingen als het gaat
om meer ruimte voor eigen initiatief en innovatie. De ambtelijke organisatie vindt het juist een teken
van goede samenwerking dat de gemeente opdrachtgever is, maar tegelijk wel meedenkt met de
organisatie. De ambtelijke contactpersonen denken graag mee over uitvoering. Zij vinden het
belangrijk moeilijke boodschappen niet zomaar ‘over de schutting te gooien’. Sommige organisaties
zien dit juist als een teken dat de gemeente naar grip zoekt op het moment dat de organisatie te veel
wil afwijken van het gemeentelijk verwachtingspatroon.
Verwachtingspatronen
De zelfstandige organisaties hebben wisselende ervaringen met de regievoering.
Het management van Cocensus vindt dat de gemeente hierin groeit. In de eerste jaren na de
verzelfstandiging was er relatief veel discussie over zaken als financiële afstemming en de rol van
opdrachtgever en opdrachtnemer. Het management van Cocensus ervaart dat het steeds meer ruimte
krijgt voor eigen keuzes in de bedrijfsvoering.
De nieuwe rolverdeling tussen de gemeente en Stichting Frans Hals Museum lijkt zich nog niet
volledig te hebben ontwikkeld. De regiefunctie van de gemeente is volgens het Frans Hals Museum
niet duidelijk omschreven. Hierdoor zijn er (in het verleden) fricties geweest over de grenzen tussen de
gemeentelijke kaders en de beleidsruimte van de stichting, de ruimte om zelf haar inhoudelijke
prioriteiten te bepalen.
De bij verzelfstandiging behorende rolverdeling tussen gemeente als opdrachtgever en Bibliotheek
Haarlem als opdrachtnemer is volgens deze laatste niet altijd duidelijk en (nog) niet volledig
gerealiseerd. In de praktijk is nog onduidelijk hoever het gemeentelijke beleid reikt en waar de
bibliotheek specifiek bibliotheekbeleid mag laten prevaleren.
Het management van SRO geeft echter aan van de gemeente voldoende ruimte te krijgen om de
organisatie te managen en keuzes te maken. Zoals nu de keuzes hoe de voor 2012- 2018 geplande
bezuinigingen moeten worden gerealiseerd. De gemeente toetst volgens SRO wel of deze keuzes in
het gemeentelijk beleid passen.

2.4
Maatschappelijke effecten
Er waren geen maatschappelijke doelstellingen geformuleerd, maar de gemeente vindt ook op dit vlak
de verzelfstandigingen succesvol. In de interviews komt naar voren dat het succes van de
verzelfstandigingen volgens ambtelijk standpunt blijkt uit het feit dat de gemeente van de burger geen
klachten over de verzelfstandigde organisaties heeft ontvangen.
De organisaties die klanttevredenheidmetingen uitoeren rapporteren positieve resultaten. Ook zijn er
voorbeelden van positieve ontwikkelingen zoals digitale dienstverlening door Cocensus en verbeterde
openingstijden en flexibele abonnementsvormen door de Stadsbibliotheek.
Uit alles blijkt dat de dienstverlening niet is afgenomen en de burger dus geen last gehad heeft van de
verzelfstandigingen.

2.5

Informatievoorziening

Kosten
Voor de kosten van de verzelfstandigingen is in 2007 een bestemmingsreserve gevormd. In de
programmabegroting 2007 wordt hiervan voor het eerst melding gemaakt. In de bestuursrapportage
2008–1 en 2008–2 en in het jaarverslag 2008 is in een afzonderlijke paragraaf over de
verzelfstandigingstrajecten gerapporteerd. Uit deze overzichten blijkt dat de kosten die gemaakt zijn
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voor de verzelfstandigingstrajecten van onze casussen en de middelen om de organisaties een eigen
vermogen mee te geven zijn gedekt uit de Bestemmingsreserve Verzelfstandigingen.
De bestemmingreserve bedroeg bij de jaarafsluiting 2007 € 2,7 miljoen en bij de jaarafsluiting 2008 €
0,84 miljoen (na toevoeging van € 0,13 miljoen). Hiervan zijn onder andere afgeboekt € 0,5 miljoen
voor opstartkosten en onderhoudsvoorziening SRO en € 1,4 miljoen totaal voor de over te dragen
activa van de beide stichtingen Stadsbibliotheek Haarlem en Frans Hals Museum.
De bestemmingsreserve had bij de jaarafsluiting 2009 een omvang van 0 (na toevoeging van € 0,31
miljoen). In 2009 zijn de resterende € 1,1 miljoen van deze reserve volledig besteed. Met name aan
onvoorziene frictiekosten en aan het overdragen van budgetten die nog niet eenduidig waren
vastgesteld.
Evaluatie
De verzelfstandigingen zijn niet als samenhangend project geëvalueerd. Vanaf 2009 heeft het college
zich niet meer integraal verantwoord voor de verzelfstandigingen. De raad heeft wel enkele malen
naar een integraal overzicht gevraagd. Bijvoorbeeld bij de bespreking van de jaarstukken 20085 werd
in de raad onderstaande opmerking gemaakt:
Tot onze grote verbazing missen wij in dit jaarverslag 2008 de evaluaties van de
verzelfstandiging. Hoe gaat het met het Frans Halsmuseum, het Onderwijsservicekantoor, het
Servicebedrijf Haarlem, de zwembaden, enzovoorts? Hoe staat het met de beloofde efficiëntie?
Een van de doelstellingen was dat de verzelfstandigingen geld zouden opbrengen. Uit eigen
ervaring is ons bekend dat er sprake is van een aantal kinderziektes. Afspraken die gemaakt zijn
bij de verzelfstandigingen, moeten worden nagekomen. Vooral daar waar het afspraken met
personeel betreft. Wij vragen het college om de verzelfstandigingen op korte termijn te evalueren
en over de kinderziektes aan de raad te rapporteren.
Bij de bespreking van de programmabegroting 2011 – 2015 heeft de raad6 ook onderstaande vraag
gesteld:
Kunnen wij ooit een integraal, helder overzicht tegemoet zien van de financiële effecten op de
Haarlemse begroting van de diverse verzelfstandigde afdelingen over afgelopen jaren?
Het college heeft dit overzicht niet aangeleverd (en ook niet toegezegd), omdat volgens hem met het
verstrijken van de tijd de relatie met de verzelfstandigingen steeds moeilijker één-op-één kon worden
gelegd. De verzelfstandigingen zouden intussen zijn vermengd met meerdere reorganisatieprojecten.
Volgens het college was het primaire doel “te komen tot een kleinere en slagvaardiger organisatie.
Dat is gelukt, want de formatie van de gemeente is met 443 plaatsen verminderd. De
verzelfstandigingen hebben geleid tot het niet meer zelf doen van werkzaamheden door de gemeente.
De bijbehorende budgetten zijn daarbij slechts veranderd qua soort, namelijk van
personeelsbudgetten in bijdragen aan derden en subsidies. Soms is daarbij direct een besparing
opgetreden en soms is op termijn efficiencyvoordeel ontstaan. Inmiddels zijn vaak meerdere jaren
verstreken, waardoor de effecten zijn vermengd met andere ontwikkelingen.”

5
6

Verslag van de vergadering van de raad, 11 juni 2009
Raadsvragen programmabegroting 2011 - 2015
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3

Conclusies

In dit hoofdstuk presenteert de RKC de conclusies op basis van de bevindingen uit het voorgaande
hoofdstuk en de bevindingen per casus die beschreven zijn in bijlage 1. De commissie beantwoordt de
centrale onderzoeksvraag aan de hand van de hieronder beschreven deelconclusies over
• (3.1) doelstellingen en besluitvorming,
• (3.2) de inrichting van sturing en controle,
• (3.3) de realisatie van doelstellingen,
• (3.4) de regierol en
• (3.5) de maatschappelijke effecten.
De centrale onderzoeksvraag “Bevordert verzelfstandiging een doelmatige en doeltreffende uitvoering
en aansturing van de publieke doelstellingen door de gemeente Haarlem?” beantwoordt de RKC op
basis van de bevindingen als volgt:
De RKC concludeert dat de verzelfstandigde publieke taken nog niet met materieel minder middelen
worden uitgevoerd, zodat niet gesteld kan worden dat de verzelfstandiging heeft bijgedragen aan meer
doelmatigheid. Wel komt het beeld naar voren dat de verzelfstandiging een betere basis vormt om
winst te realiseren door efficiencyeffecten van schaalvergroting, inkoopvoordelen op basis van
schaalgrootte (ICT) of inkoop op de zakelijke markt (facilitaire diensten). Hierdoor zijn de
zelfstandige organisaties beter in staat (geplande) bezuinigingen te realiseren dan in de gemeentelijke
setting.
De RKC concludeert eveneens dat er geen merkbare gerelateerde afname is opgetreden in de
maatschappelijke dienstverlening. Toch is het niet ondubbelzinnig meetbaar dat de
verzelfstandigingen op zich hebben geleid tot een doeltreffender uitvoering van de verzelfstandigde
publieke taak die niet haalbaar zou zijn in de gemeentelijke setting.

3.1
A.

Doelstellingen en besluitvorming
De oorspronkelijke motivering om via verzelfstandiging een kleine regiegemeente te vormen is
gaandeweg vermengd met de focus op het realiseren van € 1 miljoen aan bezuinigingen. Deze
laatste besparing is formeel nooit losgelaten, maar informeel wel. Het gemeentebestuur heeft de
processen vooral gestuurd op de doelstellingen per verzelfstandigingstraject. De RKC stelt vast
dat de overall gemeentelijke doelstelling voor verzelfstandigen over de gehele tijdsperiode van
afzonderlijke verzelfstandigingstrajecten niet consequent is aangehouden. Daardoor is een
gemeentebrede sturing op, en beoordeling van het succes van de verzelfstandigingen moeilijk.

B.

Het college heeft de redenen voor, en doelstellingen van de verzelfstandiging vooraf duidelijk
geformuleerd en onderbouwd met analyse van marktpositie, marktontwikkelingen, financiën,
personeel & organisatie en bestuurlijke invloed. De RKC merkt op dat het aspect
‘maatschappelijke dienstverlening’ hierin enigszins is onderbelicht. Ook zijn alternatieven zoals
de voortzetting als gemeentelijke afdeling’ of ‘privatisering’ veelal niet uitgewerkt. Het is
mogelijk dat deze discussie eerder is gevoerd bij de kerntakendiscussie.

C.

De raad heeft de adviserende taak goed ingevuld bij het beoordelen van de
verzelfstandigingvoorstellen door het college kritisch te bevragen op nut en noodzaak van de
verzelfstandigingen. Maar het is niet duidelijk welke doelstellingen voor de raad leidend waren,
vooral toen bleek dat de bezuinigingsdoelstelling van € 1 miljoen niet gehaald zou worden (nota
Tussenstand Verzelfstandigingen).
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3.2
D.

De inrichting van aansturing en controle
De RKC constateert dat bij de ontvlechting veelal afspraken zijn gemaakt die in essentie de
gemeente handvatten bieden om de zelfstandige organisaties passend aan te sturen. De
afgesproken bevoegdheids-, rapportage- en overlegstructuren zijn afgestemd op de organisatie.
• In het algemeen is bewust gekozen voor de optimale juridische vorm van de
verzelfstandiging. Bij twee van de vier casussen is een duidelijke afweging gemaakt voor
de gewenste organisatievorm. Bij de andere twee organisaties is geen nader onderzoek
gedaan naar de geschikte rechtsvorm, omdat bijvoorbeeld ‘alle zelfstandige bibliotheken
een stichting zijn’. Uit het onderzoek blijkt trouwens niet dat in deze gevallen het gekozen
ontwerp ongewenste gevolgen heeft voor de uitvoering van de verzelfstandigde taak en/of
de gewenste aansturing door de gemeente.
• Alle zelfstandige instellingen opereren op basis van een subsidiebeschikking of een
uitvoeringsovereenkomst. Het gemeentelijke beleid en de gemeentelijke doelstellingen zijn
vertaald naar prestatieafspraken die in de overeenkomst zijn vastgelegd. Er is sprake van
gestructureerde informatieoverdracht en kennisuitwisseling bij de beleidsontwikkeling of
de uitvoering van werkzaamheden. Deze structuren lijken in de praktijk goed te
functioneren.

3.3
E.

Realisatie van doelstellingen
De vraag of op gemeentelijk niveau de doelstellingen van de verzelfstandigingen zijn
gerealiseerd kan niet zomaar met ‘ja’ of ‘nee’ worden beantwoord. Voornamelijk omdat de
overall doelstelling niet eenduidig was: ging het om formatiereductie of om realisatie van een
bezuiniging?
• Het aantal gemeentelijke formatieplaatsen is voor alle verzelfstandigde taken definitief
verminderd, doordat de meeste medewerkers naar de nieuwe verzelfstandigde organisatie
zijn meegegaan. Na de verzelfstandiging is er geen boventalligheid of vervanging van
formatie bij de beleidsafdelingen opgetreden. Over de verkleining van de achtergebleven
overhead heeft het onderzoek onvoldoende informatie opgeleverd.
• Voor de meeste verzelfstandigde taken zijn de kosten niet materieel lager na de
verzelfstandigingen. De gemeentelijke bijdrage aan de zelfstandige organisaties zal
waarschijnlijk wel op termijn afnemen door de voor 2012-2018 geplande bezuinigingen.
De gemeentelijke trajectkosten zijn niet verwerkt in de gerapporteerde financiële
opbrengsten. In het merendeel van de casussen is de terugverdientijd van de
verzelfstandigingskosten niet benoemd, terwijl wel € 2,7 miljoen (Bestemmingsreserve
Verzelfstandigingen) voor deze trajecten is ingezet. Uit de beleidsstukken blijkt niet of - en
op welke termijn - de ingezette middelen in mindering worden gebracht op de
gerapporteerde besparingen.
• De RKC constateert dat er na de ontvlechting wel politieke aandacht was voor de
voortgang, maar beperkte bestuurlijke en ambtelijke aandacht. Het college heeft geen
integrale evaluatie uitgevoerd van het proces of van de effecten van de verzelfstandiging,
ondanks herhaalde verzoeken van de raad. De raad heeft zich wat dit betreft tot nu toe niet
vasthoudend opgesteld.

F.

Op het niveau van de organisaties worden of zijn de meeste doelstellingen die zijn gesteld bij de
verzelfstandiging voor het grootste deel gerealiseerd.
•
De schaalvergroting heeft voor de vier casussen een gunstig effect gehad op met name een
meer bedrijfsmatige bedrijfsvoering en samenwerking. Voor zover er nog leemten zijn,
bijvoorbeeld in de ontwikkeling van ondernemerschap, zijn die volgens de RKC te wijten
aan de tijdsperiode die is verstreken sinds de start van de verzelfstandiging. Of doordat
vanaf de start de focus van de nieuwe organisatie lag op het behalen van de meegegeven
taakstellingen.
•
De verzelfstandiging heeft een verzakelijking opgeleverd en meer bedrijfsmatige
organisaties die beter in staat lijken efficiencymaatregelen door te voeren. Uit de
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beleidsstukken, bevestigd in de interviews, komt het beeld naar voren dat de voor 20122018 geplande bezuinigingen bij de verzelfstandigde organisaties meer kans van slagen
hebben gehad dan in de voorheen gemeentelijke setting. De tot nu toe gerealiseerde winst
is namelijk in alle casussen terug te voeren tot effecten van efficiency, schaalvergroting,
inkoopvoordelen op basis van schaalgrootte (ICT), of tot inkoop op de zakelijke markt
(facilitaire diensten).

3.4
G.

Invulling van de regiefunctie
De RKC constateert dat in de invulling van de regiefunctie en deskundig opdrachtgeverschap
nog groei mogelijk is. Er is nog een kloof tussen de beelden bij de organisaties, het college en
de ambtelijke organisatie over de grenzen tussen gemeentelijk beleid en ruimte voor eigen
invulling van de externe uitvoering. Voor het gemeentepersoneel is de nieuwe rol onvoldoende
helder gedefinieerd en/of ondersteund door training in het uitoefenen van controle en toezicht
op afstand.

H.

De prestatieafspraken tussen gemeente en de verzelfstandigde instellingen zijn redelijk
resultaatgericht en meetbaar vormgegeven. De organisaties leveren veelal conform afspraak
hun begroting en verantwoordingsdocumenten aan. De ambtelijke organisatie behandelt de
informatie intern, maar deze informatie kan volgens de RKC meer diepgaand inhoudelijk
worden besproken en gebruikt voor verbetering van de sturing. De RKC concludeert dat het
college en de raad de afgesproken sturingsinstrumenten beter kunnen benutten.

I.

In de inrichtingsdocumenten is er in mindere mate aandacht voor de rolverdeling en de
wederzijdse verplichtingen tussen gemeente en zelfstandige organisatie. Hierdoor is het
mogelijk dat de organisaties facilitaire diensten nu op de markt inkopen, omdat ze ontevreden
zijn met de dienstverlening door de gemeente. De consequentie hiervan is, dat boventalligheid
kan ontstaan bij de gemeentelijke ondersteunende afdelingen. De kosten hiervan zijn voor
rekening van de gemeente.

3.5
J.

Effecten voor de maatschappelijke dienstverlening
Bij de verzelfstandigingen zijn door de gemeente geen expliciete maatschappelijke
doelstellingen geformuleerd. De RKC constateert dat de gebruikers van de diensten van de
verzelfstandigde instellingen weinig hebben gemerkt van de verzelfstandigingen. In de
dienstverlening en de prijskwaliteitsontwikkeling van het dienstenpakket zijn geen
opmerkelijke negatieve en geen positieve ontwikkelingen geconstateerd. Wel zijn er positieve
ontwikkelingen in de digitalisering en klantgerichtheid. Het is niet aangetoond dat deze
ontwikkelingen het gevolg zijn van de verzelfstandiging. Het is wel aannemelijk dat de nieuwe
focus van het management de ontwikkelingen extra stimuleert.
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4

Aanbevelingen

Op basis van de conclusies presenteert de RKC aan het college en aan de raad onderstaande checklist
voor toekomstige verzelfstandigingen. De aanbevelingen in dit hoofdstuk zijn erop gericht ook
eventuele toekomstige verzelfstandigingen die voor alle aspecten meer complexer van aard zullen zijn
door te kunnen voeren zonder noemenswaardig financieel en maatschappelijk tot (kwaliteits)verlies.
Centraal hierin is het continueren van de succesvolle structuren en het doorontwikkelen en verbeteren
van de ontbrekende instrumenten. De commissie adviseert deze aspecten onderdeel te maken van de
Haarlemse verzelfstandigingsprocedures.
A.

Doorontwikkeling van de huidige meetlat met een meer expliciete verkenning van de
maatschappelijke taak en interne organisatie.
De huidige meetlat is een goed instrument voor de omgevingsanalyse van te verzelfstandigen
gemeentelijke afdelingen. Hiermee komt in beeld of verzelfstandiging bestuurlijk gezien een
verbetering is voor de gemeentelijke organisatie en het te verzelfstandigen onderdeel. De sturing op de
kwaliteit van de publieke dienstverlening en het maatschappelijke rendement blijft daarbij
onderbelicht. De RKC adviseert van tevoren na te denken over de ook op langere termijn gewenste
zeggenschap. De raad kan meer overwogen een keuze maken als in de besluitvorming de
gemeentelijke invloed op de gewenste maatschappelijke dienstverlening explicieter wordt onderzocht
en ook alternatieven zijn uitgewerkt.

B.

Neem in de besluitvorming duidelijke en meetbare financiële en maatschappelijke
doelstellingen en normen op die voor de gemeente en de organisatie consistent zijn.
Bij verzelfstandiging spelen meer aspecten een rol dan het realiseren van financiële doelstellingen. De
RKC beveelt het college aan in de voorbereiding meer aandacht te besteden aan het expliciet maken
van het publieke belang. Met duidelijke financiële en maatschappelijke kaders kan voor de individuele
organisaties en voor de gemeente worden bepaald of de doelstellingen zijn gerealiseerd. Hierdoor kan
de effectiviteit van de taakuitvoering ook na verzelfstandiging beter worden vastgesteld. Ook kan de
raad hierdoor beter ‘aan de voorkant’ kaders stellen, waarmee hij op de langere termijn de voortzetting
en effectiviteit van het verzelfstandigingsbeleid kan monitoren. De RKC adviseert met name het
beoogde maatschappelijke effect nadrukkelijker mee te nemen in de besluitvorming.

C.

Kies van tevoren duidelijk positie ten aanzien van het dienstverleningsconcept en de
ontwikkeling van de zelfstandige organisatie.
De RKC adviseert van tevoren expliciet een standpunt in te nemen over de rol en de zichtbaarheid van
de zelfstandige organisatie, ook voor de langere termijn. Dit geeft duidelijkheid over bereikbaarheid,
communicatie-uitingen en klantcontacten.
Geef verzelfstandigde organisaties een beperkte ‘erfenis’ mee en na verzelfstandiging voldoende tijd
om financieel op eigen benen te staan. Langlopende onvoordelige contractuele en personele
verplichtingen kunnen de organisatie beperken in het nemen van de benodigde efficiëntie- en
bezuinigingsmaatregelen. Voorkom dat verzelfstandigde organisaties vanaf de start alle aandacht
moeten richten op het realiseren van taakstellingen, waardoor onvoldoende aandacht over blijft voor
externe ontwikkeling op andere fronten.

D.

Versterk de inhoudelijke voorbereiding en hanteer een redelijke termijn tussen besluitvorming
en effectuering.
De RKC beveelt aan een uitgebreidere analyse te maken van de status-quo (bijvoorbeeld qua
procesbeheersing en financiële transparantie) die bereikt moet worden voordat een afdeling succesvol
verzelfstandigd kan worden. De RKC adviseert een verzelfstandiging pas te effectueren als de
ontvlechting volledig in kaart is. Geef een realistische en reële voorstelling van zaken en zorg dat zo
min mogelijk administratieve en financiële afspraken nog in de loop van de tijd, achteraf dus, geregeld
moeten worden. Hiermee wordt voorkomen dat belangrijke afspraken achteraf worden gemaakt en dat
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alle betrokkenen achter de feiten aan blijven hollen doordat er veel ‘losse eindjes’ zijn. Maak een
gemeentelijke financiële administratie en bedrijfsvoering van voldoende kwaliteit tot voorwaarde om
te kunnen verzelfstandigen.

E.
Zorg voor betere benutting van de sturingsinstrumenten.
De RKC beveelt aan bij een voorgenomen verzelfstandiging de instrumenten zodanig te kiezen dat de
verzelfstandigde organisatie (= een verbonden partij) effectief kan worden aangestuurd. De raad kan
zijn controlerende rol beter invullen door meer gebruik te maken van de beschikbare
sturingsinstrumenten, zoals beoordeling van begrotingen en jaarstukken.
In het verleden heeft de RKC onderzoek gedaan naar de sturing op verbonden partijen. Wij verwijzen
de raad voor sturingsaspecten naar dit onderzoeksrapport7.

F. Versterk en verbeter de invulling van de regierol en beleg die duidelijk in de organisatie.
Organiseer de deskundigheid op het gebied van beleidsontwikkeling zodanig, dat die helder en
eenduidig in de gemeentelijke organisatie is belegd. Organiseer vanaf de start voldoende uitvoerende
en inhoudelijke deskundigheid bij het management van de zelfstandige organisatie. Maak duidelijke
afspraken over de grenzen tussen gemeentelijk beleid en eigen ruimte van de organisatie.

G.

Beoordeel bij verzelfstandiging ook de benodigde veranderingen in de eigen organisatie en zorg
ervoor dat ambtenaren voldoende zijn voorbereid op de nieuwe rol.
Reeds in het voorbereidingstraject moet ook de relatie voor de langere termijn worden omschreven.
Bijvoorbeeld of en voor hoe lang er sprake is van – wederzijdse – verplichte winkelnering. Bij
verzelfstandiging moet ook de gemeentelijke organisatie bedrijfsmatiger opereren. Biedt de
ambtenaren een toereikend pakket aan training en ondersteuning.

H.
Spreek voor toekomstige verzelfstandigingen momenten en criteria voor evaluatie af.
Maak via de besluitvormingsprocedure met de raad en met de organisatie afspraken over de termijn en
aspecten waarop de effectiviteit van de verzelfstandiging geëvalueerd zal worden. Maak daarin de
relatie tussen verzelfstandiging en organisatiedoelen inzichtelijk.

7

Gemeenschappelijke regelingen, gemeenschappelijke controle?, 2007.

Dichtbij op Afstand. Verslag van het RKC-onderzoek naar de effectiviteit van verzelfstandiging.

15

Bijlage 1

Rapport van Bevindingen per casus

In deze bijlage zijn per casus de bevindingen beschreven, gebaseerd op de documentstudie en de
resultaten uit de interviews. De beschrijving is aan de hand van de deelvragen:
1.
In hoeverre heeft de gemeente vooraf onderbouwd beargumenteerd wat zij met de
verzelfstandiging wil bereiken?
2.
In hoeverre is bij de ontvlechting voldoende gewaarborgd dat de gemeente de zelfstandige
organisatie goed kan aansturen?
3.
Zijn de doelstellingen van de verzelfstandiging gerealiseerd? Zo nee, wat zijn hiervan de
oorzaken? Zijn er onvoorziene neveneffecten opgetreden?
4.
Hoe vult het college de regiefunctie over de verzelfstandigde organisatie in? Gebeurt dit
effectief? Zo nee, wat zijn hiervan de oorzaken?
5.
Wat merken de klanten en burgers van de verzelfstandiging en van de
prijskwaliteitsontwikkeling van het dienstenpakket?
6.
Welke aanbevelingen voor verzelfstandiging kan de RKC formuleren op grond van de
antwoorden op voorgaande vragen?
In de kaders zijn in elke paragraaf telkens de betrokken onderdelen van het toetsingkader opgenomen.

Gemeenschappelijke Regeling Cocensus
1. Onderbouwing van de redenen en doelstellingen van de verzelfstandiging
• Eenduidige beschrijving van de scope en redenen van de verzelfstandiging en onderbouwde analyse van
de financiële -, bedrijfsmatige - en maatschappelijke motieven en doelstellingen
• Inzicht in maatschappelijke, financiële en personele gevolgen over een relevante tijdsperiode in kaart
gebracht. Voor ongewenste effecten zijn maatregelen genomen
• De raad heeft tijdig de gelegenheid gehad bedenkingen en wensen te uiten en eventueel aangepaste
kaders te formuleren
De gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer hebben per 1 januari 2007 Cocensus opgericht als
uitvoeringsorganisatie voor de gemeentelijke belastingen. Deze beide gemeenten wilden met de
verzelfstandiging:8
• Uitvoerende werkzaamheden op afstand zetten;
• Optimaal inspringen op (externe) ontwikkelingen (zoals veranderde wettelijke eisen);
• Het realiseren van besparingen door middel van vergroting van de efficiency en effectiviteit en
tegelijkertijd verbetering van de (kwaliteit) van dienstverlening.
De startnotie is in mei 2005 door het college van Haarlem vastgesteld. De notitie beschrijft de scope
van de te verzelfstandigen werkzaamheden en er zijn mogelijkheden benoemd voor de splitsing van
deze werkzaamheden in te verzelfstandigen en achterblijvende werkzaamheden. De verzelfstandiging
is uitgewerkt in het Basisdocument Verzelfstandiging Regionale Belastingdienst HaarlemHaarlemmermeer aangenomen.9 Het document beschrijft de risico’s, processen en consequenties
vanuit de gedachte van een overheids-NV.
In december 2005 heeft het College van B&W het document vastgesteld. De gemeenteraad in januari
2006.
Op verschillende momenten heeft de raad van de gemeente Haarlem de mogelijkheid gehad om
bedenkingen en wensen te uiten en eventueel aangepaste kaders te formuleren. De definitieve
8

“Verzelfstandiging Regionale Belastingdienst Haarlem-Haarlemmermeer: het basisdocument” B&W-nota dec.
2005
9

Verzelfstandiging belastingen: Go - No go voorstel, nota van B&W, juli 2006.
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besluitvorming is genomen op basis van de nota van B&W, Verzelfstandiging belastingen: Go - No go
voorstel, juli 2006. Door hiermee in te stemmen heeft de raad ook ingestemd met de oprichting van
een gemeenschappelijke regeling in plaats van een NV, hoewel volgens de verslagen de raad een
bepaalde onvrede had over de aansturingmogelijkheden van Gemeenschappelijke Regelingen.

2. Waarborgen dat de gemeente adequate en passende sturing kan toepassen bij de zelfstandige
organisatie
• Systematische en beargumenteerde afweging voor de vorm van de verzelfstandiging en de bijbehorende
sturingsrelatie
• Duidelijk en gedeeld beeld over het beleggen van bestuurlijke en ambtelijke zeggenschap,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
De gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer hebben in de oriëntatiefase meerdere vormen van
samenwerking en uitbesteding onderzocht. De eindconclusie was dat er via een overheids-NV
optimaal invulling gegeven kon worden aan de visie, de verbetering van de dienstverlening, het
ambitieniveau en de groeistrategie. De uitvoeringswerkzaamheden konden zo optimaal op afstand
worden gezet.
Toen later bleek dat een overheids-NV een obstakel was voor toetreding van het Waterschap Rijnland
besloten de gemeenten de NV-gedachte los te laten en een gemeenschappelijke regeling op te richten.
Een bijkomend effect daarvan kon zijn dat voor decentrale overheden de drempel tot toetreding aan
een regeling lager is dan het uitbesteden van diensten aan een NV.10.
In de primaire besluitvormingsdocumenten worden risico’s, processen en consequenties beschreven
vanuit de gedachte van een overheids-NV. De gemeenteraden van Haarlem en Haarlemmermeer
hebben in januari 2006 een principebesluit genomen ten aanzien van een gemeenschappelijke regeling.
Voor de oprichting van de gemeenschappelijke regeling is geen nieuwe businesscase geschreven
waarin de verschillen voor risico’s, aansturing e.d. voor een NV versus gemeenschappelijke regeling
zijn uitgewerkt. De projectleiding vond het niet nodig omdat in het basisdocument al was ingegaan op
de verschillende juridische vormen.
De gemeenschappelijke regeling wordt operationeel geleid door de directie en daarnaast door het
Algemeen Bestuur (AB) / Dagelijks Bestuur (DB). Elk van de deelnemende colleges wijst uit zijn
midden twee leden en twee plaatsvervangende leden aan voor het AB. In het DB en AB zitten dezelfde
personen om zo de bestuurlijke slagkracht te waarborgen.
Het AB stelt de begroting, de rekening en bijdragen van de deelnemers in Cocensus vast. De
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten kunnen de ontwerpbegroting becommentariëren
richting het Dagelijks Bestuur. Op deze manier heeft de gemeente Haarlem ten aanzien van het beleid
en de uitvoering daarvan een sturingsinstrument.
Het DB stuurt jaarlijks de rekening over het afgelopen jaar, het jaarverslag en de
accountantsverklaring ter vaststelling aan het AB én aan de besturen van de gemeenten. De colleges
van de gemeenten kunnen bij het AB hun zienswijze over de rekening naar voren brengen.11 Hiermee
heeft de gemeente Haarlem ten aanzien van de verantwoording een sturingsinstrument.
In de Haarlemse praktijk wordt de conceptbegroting van Cocensus eerst besproken in het
opdrachtgeveroverleg en in het dagelijks bestuur. Na bespreking in het college van B&W krijgt de
raad de begroting voorgelegd. Uit verslagen blijkt dat de raad ook inderdaad de opeenvolgende
begrotingen van Cocensus inhoudelijk heeft besproken. Uit de raadsverslagen blijkt geen inhoudelijke
bespreking van de jaarrekening van Cocensus. Uiteindelijk wordt de begroting van Cocensus verwerkt
in de programmabegroting die door de raad wordt vastgesteld.
In de oprichtingsdocumenten worden de vaardigheden benoemd die nodig zijn voor het management
van Cocensus: vaardigheden passend in een competitieve omgeving, wezenlijk verschillend van
10
11

Bedrijfsplan gemeenschappelijke regeling Cocensus 2007-2010.
Gemeenschappelijke regeling Cocensus, december 2006.
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vaardigheden passen in de ambtelijke functies. Van belang is het meer bedrijfsmatig aansturen van de
organisatie, waarbij klantgerichtheid en flexibel inspelen op continue veranderingen belangrijke
elementen zijn. Bij Cocensus is een voormalige gemeenteambtenaar benoemd tot directeur. De
gemeente heeft geen knelpunten ervaren t.a.v. de managementdeskundigheid bij Cocensus.

3. Realisatie van de doelstellingen van de verzelfstandiging
• Vertaling van doelstellingen naar prestaties en sturing op - en meting van het realiseren van de
afgesproken doelen en prestaties
• Inzicht in de positieve of negatieve (bij)effecten van de verzelfstandiging
In het basisdocument.12 zijn de volgende doelstellingen benoemd voor de zelfstandige organisatie:
Categorie doelstelling Doelstelling
Maatschappelijk
Verbetering van de dienstverlening aan de klanten
Bedrijfsmatig
Het realiseren van een efficiencywinst voor beide gemeenten
Mogelijkheden om te groeien door het uitvoeren van
belastingwerkzaamheden voor andere gemeenten en waterschappen
Mogelijkheden tot uitbreiding van de uitvoeringsactiviteiten op het gebied
van facturering voor nutsbedrijven
Mogelijkheden voor het opzetten en beheren van authentieke basisregistraties
voor deelnemende gemeenten
De doelstellingen met betrekking tot groei zijn door Cocensus gedeeltelijk gerealiseerd. Cocensus
heeft na de oprichting groei gerealiseerd door de aansluiting van Gemeente Hillegom (1/5/2009) en
Gemeente Beverwijk (1/2/2010.) Nu is Cocensus in gesprek met Velsen en Purmerend voor mogelijke
aansluiting in 2012. Het uitvoeren van belastingwerkzaamheden van waterschappen is niet realistisch
gebleken in de praktijk.
De belangrijkste doelstelling van de verzelfstandiging was efficiencywinst: vertaald in 25%
vermindering van de kosten in 4 jaar tijd. Door het uniformeren en standaardiseren, door verhoging
van de productieomvang en door de implementatie van bepaalde software is de efficiencywinst
behaald en zijn inderdaad de kosten voor Haarlem omlaag gebracht. De taakstelling is grotendeels
gerealiseerd. De andere doelstellingen komen in beperkte mate van de grond. De kwaliteit van de
dienstverlening wordt beschreven onder punt 5 van deze paragraaf.
Voor de gemeente Haarlem was de belangrijkste doelstelling van de verzelfstandiging de besparing
van de kosten. Volgens het basisdocument kon bij samenvoeging van beide afdelingen belastingen bij
eerste aanname al 0,9 miljoen euro bespaard via bundeling van kwaliteiten, opheffing van
dubbelfuncties en efficiencyresultaten op de markt. Bij de verzelfstandiging heeft het gemeentebestuur
met het management van Cocensus een besparing van 25% afgesproken: € 0,45 miljoen in 2007 en 0,1
miljoen euro per jaar in 2008 - 2010 (exclusief prijscompensatie en volumeaanpassingen).
De gemeentelijke bijdrage aan Cocensus is afgenomen van 2,25 miljoen euro (2006) naar 2,071
miljoen euro (2010), exclusief inflatiecorrectie en volumecorrectie. Volgens de gemeente is daarmee
over de afgelopen 4 jaren de besparing voor 84% gerealiseerd13). Volgens Cocensus14 is de besparing
voor 100% gerealiseerd. De reden van die discrepantie is dat het management van Cocensus ook de
eerder genoemde € 0,9 miljoen meerekent.
De gemeentelijke bijdrage neemt af door de jaarlijkse taakstelling, maar wordt wel aangepast voor
volumeaccressen. Omdat de gemeentelijke bijdrage meegroeit met het aantal objecten kan nog niet
worden aangegeven hoe de kostprijs per product zich ontwikkelt.
12

Verzelfstandiging Regionale Belastingdienst Haarlem-Haarlemmermeer: het basisdocument” B&W-nota dec.
2005.
13
Notitie Realisatie beoogde besparing Cocensus d.d. 7 oktober 2009. CS/CC.
14
Cocensus Bedrijfsplan 2011 - 2014
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Bij de oprichting waren nog niet alle kostenposten (bijv. de autoregeling van Haarlem) volledig in
beeld. Veel van deze frictiekosten (à € 1.000.000) zijn binnen de begroting van de gemeenschappelijke
regeling zelf opgevangen. Cocensus beschouwt deze als extra inverdieneffect, omdat ze niet in de
primaire begroting waren meegerekend.
Voor gemeente Haarlem was ook de formatiereductie van belang. De verzelfstandiging was van dien
aard dat in beginsel alle medewerkers hun functie c.q. werk konden volgen naar Cocensus. Voor zover
bekend zijn op één na alle medewerkers daadwerkelijk overgegaan. Eén medeweker heeft een beroep
gedaan op de terugkeergarantie. Er is dus geen boventalligheid ontstaan door de verzelfstandiging.
De gemeente heeft naast de eerder genoemde beoordeling van de besparing geen integrale evaluatie
uitgevoerd van de mate waarin de doelstellingen van de verzelfstandiging zijn gerealiseerd. In de
verzelfstandigingsdocumenten is ook geen termijn genoemd voor een dergelijke evaluatie. Voor de
gemeente en voor het management van Cocensus zijn de afspraken in de begroting leidend, niet de
doelstellingen van de verzelfstandiging als zodanig. De directie van Cocensus heeft de voortgang wel
besproken bij het opstellen van het nieuwe bedrijfsplan 2011-2014. Hieruit bleek dat ook positieve
resultaten zijn geboekt op de belastinguitvoering.

4. Invulling van de regiefunctie door het college
• Eenduidige afspraken over instrumentarium voor controle en toezicht door college en raad
• Eenduidige informatievoorziening waarmee college en raad de prestaties kunnen volgen en op
basis van inhoud en frequentie van rapportages in staat zijn de sturende, toezichthoudende en
controlerende rol naar behoren te vervullen.
• Deskundigheid regiefunctie en opdrachtgeverschap bij ambtelijk personeel.
Cocensus is een gemeenschappelijke regeling die is ingesteld op collegeniveau in plaats van
raadsniveau. De overweging hiervoor was dat hiermee slagvaardigheid van bestuur en organisatie
werd gecreëerd omdat er minder sprake is van politieke beïnvloeding op de besluitvorming. Hierdoor
zou de gemeenschappelijke regeling dus de slagvaardigheid van een NV moeten hebben. De RKC
heeft dit niet beoordeeld omdat wij geen vergelijking hebben gemaakt met een Haarlemse
gemeenschappelijke regeling die wel op raadsniveau is ingesteld (bijvoorbeeld Paswerk.)
De gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer hebben in 2006 een mantelovereenkomst en een
dienstverleningsovereenkomst (DVO) gesloten. De eerste beschrijft de hoofdlijnen van de te
verzorgen belastingsoorten en bijbehorende afspraken tussen de gemeenten als opdrachtgever en
Cocensus als opdrachtnemer. De DVO werkt de hoofdlijnen uit van de mantelovereenkomst.
De P&C-cyclus wordt vanuit de gemeente gecoördineerd door de accounthouder Cocensus die de rol
van gemeentelijk opdrachtgever vervult. Dit concentreert zich rondom het houden van toezicht op de
naleving van de DVO en het adviseren van de wethouder over de aansturing van Cocensus.
Het kader voor sturing en verantwoording wordt gevormd door de DVO en de P&C-producten:
begroting, jaarrekening en kwartaalrapportages.
De kwartaalrapportages worden in het Opdrachtgeveroverleg (OGO) besproken dat 1x per kwartaal
plaats vindt. Deelnemers aan dit overleg zijn de ambtelijke contactpersonen per gemeente. Het OGO is
mede bedoeld als voorbereiding van de besluitvorming door het bestuur. De RKC heeft geen verslagen
van het OGO ingezien en kon deze zodoende niet inhoudelijk beoordelen.
In de meeste besluitvormingsdocumenten wordt de regiefunctie van de gemeente benoemd als motief
voor verzelfstandiging. De RKC heeft in het onderzoek geen gemeentebrede definiëring gehad van dit
begrip. Het management van Cocensus ervaart groei in de invulling van de gemeentelijke regierol. In
de eerste jaren na de verzelfstandiging was er namelijk relatief veel discussie over zaken als financiële
afstemming en de rolopvatting van opdrachtgever en opdrachtnemer. In principe zijn de kaders van de
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verder ontwikkelde DVO hiervoor nu toereikend. De vertaling van deze kaders wordt besproken in
een overleg met de gemeentelijke opdrachtgevers, waar steeds meer sprake is van een gemeentelijke
regierol. Het management van Cocensus ervaart dat zij meer ruimte krijgt om aan de voorkant mee te
denken en te adviseren over de manier waarop de gemeentelijke begroting ten aanzien van belastingen
en belastingtarieven tot stand komt.
Het is een erkend principe dat bij gemeentelijke verzelfstandiging de beleidsbepaling bij de gemeente
achterblijft. Uit de interviews komt naar voren dat bij de verzelfstandiging van Cocensus niet is
voldaan aan deze belangrijke voorwaarde. Bij de gemeente was er blijkbaar maar één medewerker
deskundig op het gebied van het belastingbeleid. Doordat deze medewerker mede is overgegaan
ontstond er een hiaat in de beleidsmatige aansturing van Cocensus. Zowel de directie van Cocensus als
de concernstaf van de gemeente hebben dit destijds als knelpunt ervaren. Het belastingbeleid en de
overige belastingen zijn intussen opnieuw in de gemeentelijke organisatie belegd doordat bij de
concernstaf een controller als gemeentelijk opdrachtgever is aangesteld.

5. Maatschappelijke dienstverlening en prijskwaliteitsontwikkeling van het dienstenpakket
• De gemeente meet periodiek de kwaliteit van de maatschappelijke dienstverlening
• De organisatie is open en toegankelijk voor burgers met klachten over de dienstverlening
• De verzelfstandiging levert een merkbaar financieel of beheersmatig voordeel op zonder dat er is
ingeleverd op de kwaliteit van de maatschappelijke dienstverlening
De verbetering van de dienstverlening aan de klanten is ook een doelstelling van de verzelfstandiging.
Voor Cocensus zijn de deelnemende gemeenten de klant. De burger is de klant van de gemeente.
Cocensus investeert wel veel in goede dienstverlening: voldoen aan wettelijke eisen en termijnen (die
zijn meetbaar en transparant), goede (telefonische) bereikbaarheid en snelle en goede afhandeling van
bezwaarschriften. De directie ziet in de sterke afname van het aantal klachten van burgers dat de
dienstverlening zich positief ontwikkelt15.
Cocensus doet zelf geen tevredenheidmetingen bij de burger. Het thema belastingen is recent door de
gemeentelijke afdeling O&S beoordeeld via het digipanel16. Enkele conclusies zijn:
36% van hen die over de aanslag contact hebben gezocht met de gemeente zijn herover tevreden tot
heel tevreden. 27% zijn (heel) ontevreden en 38% beoordelen het contact als neutraal.
36% van hen die bezwaar hebben gemaakt tegen de aanslag zijn tevreden tot heel tevreden over de
afhandeling van het bezwaarschrift, 29% zijn heel ontevreden en 32% heeft geen eenduidige mening.
Enkele opmerkingen die te herleiden zijn naar aspecten van de verzelfstandiging zijn:
• De verwerking van de belastingen voor de Gemeente Haarlem gaat via Hoofddorp. Als ik een
gesprek (fysiek) moet hebben hierover dan moet ik naar Hoofddorp. Dit vind ik vervelend en lijk
mij voor ouderen zeer onwenselijk. Verder: Is de verwerking via Hoofddorp écht goedkoper voor
de Gemeente Haarlem? Het scheelt ook nog eens arbeidsplaatsen in Haarlem.
• Het gehele proces is uitbesteed aan een instelling in Hoofddorp. Dat is misschien voor de
gemeente Haarlem wel 'makkelijk' maar bij mij als belastingplichtige komt dat weinig sympathiek
over. Heel anoniem.
• Geweldige service dat je ook via het web de motivatie achter de beschikking kunt inzien en
eventueel online bezwaar kunt indienen. Dat is heel erg handig,
• Het zou prettig wezen als je een simpele vraag direct kunt doen bij de belastingen van Haarlem
wat in Hoofddorp zetelt. Het is nu een redelijk waardeloze regeling dat je voor elke vraag een
mail moet sturen. Deze dienst is niet toegankelijk en klantonvriendelijk, ook niet prettig voor de
medewerkers a/d telefoon.

15

16

Cocensus Bedrijfsplan 2011 – 2014, 25 januari 2011
Digipanel Haarlem. Dienstverlening Aanslag Gemeentelijke Belastingen, 2010.
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Cocensus neemt de inhoudelijke opmerkingen over en plaatst tegelijk vraagtekens bij de vraagstelling
en timing van het onderzoek. Mogelijk is het beeld vertekend omdat de belastingaanslagen begin
maart zijn verstuurd en het onderzoek eind maart is uitgevoerd. De directie geeft aan in de toekomst
graag betrokken te zijn bij de vraagstelling en de planning van belastingonderzoek.
Cocensus heeft in november 2007 een medewerkertevredenheidonderzoek gehouden. Verbeterpunten
waren17 resultaatgerichtheid van de organisatie, de wijze waarop er leiding wordt gegeven en de
informatievoorziening en communicatie binnen Cocensus. De RKC heeft het onderzoek niet kunnen
inzien en kon niet nagaan of de persoonlijke ervaring met de verzelfstandiging onderdeel was van de
vraagstelling.

6. Reflectie
Alle betrokkenen hebben een positief gevoel bij de verzelfstandiging van Cocensus. Behalve de
gerealiseerde taakstelling zijn er positieve effecten voor de belastingopbrengsten en de ontwikkeling
van de digitale dienstverlening.
De lange termijn financiële ontwikkeling is belangrijk omdat Cocensus een gemeenschappelijke
regeling is. Cocensus is in 2007 gestart vanuit de gemeentelijke begroting. Over de jaren 2007 – 2009
is het jaarresultaat van Cocensus negatief beïnvloed door allerlei niet van tevoren ingecalculeerde
frictiekosten met name in de sfeer van de bedrijfsvoering en de arbeidsvoorwaarden. De jaren 2008 en
2009 waren nodig om te komen tot meer ‘realistische’ begrotingen.
Voor de gemeente Haarlem is in het algemeen een aandachtspunt dat zo vroeg mogelijk in een
verzelfstandigingtraject het financiële plaatje voldoende is onderbouwd. Anders loopt het
gemeentebestuur het risico dat eerst na het besluit tot verzelfstandiging blijkt, dat de zelfstandige
organisatie geen gezonde financiële uitgangssituatie heeft waardoor de doelstellingen van de
verzelfstandiging in gevaar komen.

17

Cocensus Jaarverslag 2008
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Stichting Frans Hals Museum | De Hallen
1. Onderbouwing van de redenen en doelstellingen van de verzelfstandiging
• Eenduidige beschrijving van de scope en redenen van de verzelfstandiging en onderbouwde analyse van
de financiële -, bedrijfsmatige - en maatschappelijke motieven en doelstellingen
• Inzicht in maatschappelijke, financiële en personele gevolgen over een relevante tijdsperiode in kaart
gebracht. Voor ongewenste effecten zijn maatregelen genomen
• De raad heeft tijdig de gelegenheid gehad bedenkingen en wensen te uiten en eventueel aangepaste
kaders te formuleren
De doelstellingen bij de verzelfstandiging van het Frans Halsmuseum zijn hier onder weergegeven.
Categorie doelstelling Doelstelling
Financieel
Genereren van extra inkomstenbronnen
Bedrijfsmatig
Bijdragen aan cultureel ondernemerschap
Slagvaardiger en daadkrachtiger optreden
Een meer op maat gesneden beleid voeren
Bedrijfsmatiger werken
Effectiever en efficiënter werken
Het ging bij de verzelfstandiging om het realiseren van financiële en bedrijfsmatige voordelen, zoals
extra inkomsten generen, slagvaardiger, bedrijfsmatiger, effectiever en efficiënter werken. Daarnaast
moest de verzelfstandiging leiden tot een besparing op de overhead voor de gemeente Haarlem, van in
totaal op termijn een bedrag van € 128.000.18
Het college van B&W gaf in 2006 aan dat de verzelfstandiging van het Frans Hals Museum past
binnen de ambitie om de regierol en de beleidsmatige sturing te versterken en de uitvoering van
specifieke (beheers)taken buiten het gemeentelijk apparaat te plaatsen.19
De gemeente Haarlem stelde dat de verzelfstandigingen een tweeledig doel dienen. De gemeente wil
toe naar een kleinere, flexibele organisatie die zich toespitst op de regierol bij uitvoerende taken. Voor
de te verzelfstandigen onderdelen wil de gemeente meer bestuurlijke vrijheid creëren, waardoor deze
meer mogelijkheden hebben om bedrijfsmatiger en klantgerichter te werken.20
In het rapport “Verzelfstandigingsonderzoeken Haarlem” uit 2005 wordt overigens gesteld dat het
Frans Halsmuseum al een min of meer zelfstandig opererend gemeentelijk onderdeel was en dat het
museum de voorkeur had voor een subsidierelatie met de gemeente.

2. Waarborgen dat de gemeente adequate en passende sturing kan toepassen bij de zelfstandige
organisatie
• Systematische en beargumenteerde afweging voor de vorm van de verzelfstandiging en de bijbehorende
sturingsrelatie
• Duidelijk en gedeeld beeld over het beleggen van bestuurlijke en ambtelijke zeggenschap,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
De gemeente heeft ervoor gekozen om het Frans Hals Museum (samen met De Hallen) te
verzelfstandigen in de vorm van een stichting met een raad van toezicht. De reden die de gemeente
hiervoor geeft, is dat deze vorm ook wordt gekozen bij alle andere verzelfstandigde (rijks)musea in
Nederland.21 Het bestuur van de gemeente Haarlem en het museumbestuur zijn overeengekomen dat
18

Tussenstand verzelfstandigingen september 2006. B&W nota. Uit de documentanalyse is niet duidelijk
geworden op basis waarvan deze besparing is bepaald.
19
Tussenstand verzelfstandigingen september 2006. B&W nota.
20
Principebesluit verzelfstandiging Frans Hals Museum. B&W nota. September 2007.
21
Tussenstand verzelfstandigingen september 2006. B&W nota.

Dichtbij op Afstand. Verslag van het RKC-onderzoek naar de effectiviteit van verzelfstandiging.

22

de stichting bestuurd wordt conform de regels van goed bestuur in de culturele sector, zoals die zijn
weergegeven in de zogeheten 23 aanbevelingen van Cultural Governance.
Door de verzelfstandiging van het museum komt de verantwoordelijkheid voor de (financiële)
continuïteit van het museum en de daarmee verbonden risico’s bij de stichting te liggen. Hier staat
tegenover dat het museum en daarmee de stichting binnen de door subsidieverstrekkers (en eventuele
andere financiers) gestelde grenzen vrij is in de wijze waarop de bedrijfsvoering, en als consequentie
daarvan ook de (financiële) exploitatie, wordt ingericht.22
Volgens de nota “Definitieve besluitvorming verzelfstandiging Frans Hals Museum” moet het
museum een financiële bedrijfsreserve hebben om zodoende als zelfstandige instelling risico’s in de
exploitatie te kunnen opvangen en nieuwe ontwikkelingen te kunnen voorfinancieren. Het museum
krijgt om deze reden de subsidie uitgekeerd in halfjaarlijkse termijnen waarin een vooruitgeschoven
betaling van twee maanden is opgenomen. De gemeente betaalt de subsidie uit twee maanden voor de
subsidietermijn begint en dit vooruitgeschoven bedrag over twee maanden vormt de risicobuffer van
de stichting. Het “Principebesluit verzelfstandiging Frans Hals Museum” vermeldt dat de
verzelfstandiging voor de gemeente betekent dat deze in de toekomst geen financiële risico’s loopt op
museaal terrein en voor het Museum dat het strategische mogelijkheden krijgt tot verdere groei.

3. Realisatie van de doelstellingen van de verzelfstandiging
• Vertaling van doelstellingen naar prestaties en sturing op - en meting van het realiseren van de
afgesproken doelen en prestaties
• Inzicht in de positieve of negatieve (bij)effecten van de verzelfstandiging
De doelstellingen van de verzelfstandiging van het Frans Halsmuseum (FHM) betreffen de financiën
en bedrijfsvoering. De doelstelling om een kleinere gemeente te krijgen die regie voert op de
uitvoering en daarbij het maatschappelijk rendement haalt, is gerealiseerd aldus geïnterviewde
betrokkenen.
De financiële doelstelling van de verzelfstandiging, het genereren van extra inkomstenbronnen is
eveneens bereikt. Een grote begunstiger is nu de Bankgiroloterij. Een positief punt is verder dat FHM
binnen het eigen budget is gebleven, zo stellen zowel FHM als de gemeente.
Aan de Stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem is voor 2009 een budgetsubsidie verleend
van maximaal € 2.337.816. Dit bedrag is afgeleid van het in de gemeentebegroting over 2008
opgenomen bedrag voor de museale functie, van € 3.010.100 minus een kleine € 700.000 voor
huisvesting, achterblijvende overhead en de taakstellende formatiereductie.23
De bedrijfsmatige doelstellingen zijn eveneens behaald wat betreft het slagvaardiger optreden, een
meer op maat gesneden beleid voeren en bedrijfsmatiger werken. FHM heeft in het kader van de
verzelfstandiging een bedrijfsplan en museumplan opgesteld. Hierin is bijvoorbeeld het cultureel
ondernemerschap ingevuld. Het hield voor FHM een meer actieve gerichtheid op het verwerven van
externe gelden in, op het betrekken van actieve steunkringen (cultureel mecenaat), en op de instelling
van de raden van toezicht en advies en de auditcommissie.
Het (overigens kleine) personeelsbestand van FHM zit in de gemeentelijke cao.

4. Invulling van de regiefunctie door het college
• Eenduidige afspraken over instrumentarium voor controle en toezicht door college en raad
• Eenduidige informatievoorziening waarmee college en raad de prestaties kunnen volgen en op
basis van inhoud en frequentie van rapportages in staat zijn de sturende, toezichthoudende en
controlerende rol naar behoren te vervullen.
• Deskundigheid regiefunctie en opdrachtgeverschap bij ambtelijk personeel.
22

Definitieve besluitvorming verzelfstandiging Frans Hals Museum, 22 januari 2008, Nota van B&W.
De eenmalige kosten van de verzelfstandiging bedragen maximaal € 90.000 (exclusief kosten FPU). Deze
kosten kwamen ten laste van de Bestemmingsreserve Verzelfstandigingen.
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De gemeente geeft sturing aan het verzelfstandigde museum via de bestaande subsidierelatie. In het
bedrijfsplan van het Frans Hals Museum zijn doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn voor de
meerjarenafspraken die tussen de stichting en de gemeente Haarlem worden gemaakt voor de periode
2008 t/m 2012. Het museum gaat hiermee een inspanningsverplichting aan om, met het vastgestelde
subsidiebedrag, voor de meerjarige periode de gestelde doelen te behalen. De meerjarige subsidie
wordt in een subsidiebeschikking vastgelegd waarmee het museum vrij is om de middelen naar eigen
goeddunken in te zetten ter realisatie van de gestelde doelen. De andere instrumenten van de gemeente
(ter realisatie van de eigen beleidsdoelstellingen en beperking mogelijke risico’s)24 zijn:
• oprichting (en eventuele opheffing) van de stichting;
• benoemingsrecht van de eerste leden van de Raad van Toezicht;
• goedkeuring van de statuten, alsook van eventuele wijziging van de statuten;
• goedkeuring van de jaarrekening;
• beheersovereenkomst met de Stichting ten aanzien van collecties;
• huurovereenkomst met de Stichting ten aanzien van de gebouwen.
Om goed inzicht te hebben in de uitvoering van het beleid en de inzet van de beschikbare middelen
vinden er een periodieke controle en rapportage (zowel inhoudelijk als financieel) plaats van de
geplande activiteiten. Hierbij worden de volgende documenten betrokken25:
•
een beleidsplan en een financieel meerjarenplan
•
een jaarplan en een jaarbegroting
•
halfjaarrapportages (met de uitkomsten van de gemaakte afspraken)
•
jaarverslag en jaarrekening.
De gemeente stelt zich met betrekking tot het beheer op als een voorwaardenscheppende partner op
afstand. Door middel van contracten en subsidievoorwaarden kan de gemeente garanties inbouwen ten
aanzien van een ‘deugdelijk’ beheer. De relatie met het verzelfstandigde museum wordt getypeerd
door een contractvorm, waarin de kwalitatieve en kwantitatieve afspraken tussen de gemeentelijke
overheid en de stichting formeel zijn vastgelegd. Deze meerjarenafspraken voorzien in meerjarige
budgetsubsidiëring. Er gaat een verantwoording vooraf op basis van een bedrijfsplan met
meerjarenbegroting en achteraf door de jaarlijkse goedkeuring van de jaarrekening aan de hand van
een accountantsverklaring en jaarverslag.
In de nota “Verzelfstandigingsovereenkomst Frans Hals Museum” zijn type sancties opgenomen voor
het geval dat het museum de subsidieverplichtingen niet naleeft.26 Het college kan besluiten de
verleende subsidie vast te stellen op een lager bedrag of op nihil als blijkt dat:
•
de vervaldata over de inhoudelijke en financiële verantwoordingen worden overschreden en/of
de subsidieverplichtingen niet worden nageleefd;
•
de rechtmatigheid van de verleende subsidie niet of slechts deels kan worden vastgesteld.
De voorschotten worden in zo’n geval gedeeltelijk of geheel teruggevorderd.
In diezelfde nota staat dat tijdens het subsidietijdvak van de onderhavige subsidie, vier keer per jaar
overleg plaatsvindt met de instelling. Dat overleg gaat over de voortgang van de realisatie van de
beleidsafspraken, zoals opgenomen in de kwartaalrapportages. In de nota “Definitieve besluitvorming
verzelfstandiging Frans Hals Museum” is vastgelegd, dat er regelmatig overleg plaatsvindt met de
’museale’ accountmanager van de gemeente Haarlem en minstens tweemaal per jaar formeel overleg
tussen de directie en de verantwoordelijke wethouder27. In de praktijk blijkt dit ook zo gestalte te
hebben gekregen.
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Definitieve besluitvorming verzelfstandiging Frans Hals Museum, 22 januari 2008, Nota van B&W.
Definitieve besluitvorming verzelfstandiging Frans Hals Museum, 22 januari 2008, Nota van B&W.
26
Verzelfstandigingsovereenkomst Frans Hals Museum, december 2008.
27
Definitieve besluitvorming verzelfstandiging Frans Hals Museum.
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In de praktijk van regie en sturing van de gemeente hebben de accounthouders vijf rollen, zoals die
staan beschreven in het verzelfstandigingsdocument. Het beleid heeft een toetsende rol (overleg e.d.),
verzamelt ambtelijke informatie, adviseert de wethouder en kan de opdracht terughalen. Op financieel
vlak is er een risicokwalificatie bij de subsidiebeschikkingen opgesteld. De concernstaf levert hierover
de informatie aan bij het beleid.

5. Maatschappelijke dienstverlening en prijskwaliteitsontwikkeling van het dienstenpakket
• De gemeente meet periodiek de kwaliteit van de maatschappelijke dienstverlening
• De organisatie is open en toegankelijk voor burgers met klachten over de dienstverlening
• De verzelfstandiging levert een merkbaar financieel of beheersmatig voordeel op zonder dat er is
ingeleverd op de kwaliteit van de maatschappelijke dienstverlening
De meerwaarde voor klanten is moeilijk te meten en was overigens ook geen
verzelfstandigingdoelstelling van FHM. Er is een afdeling educatie (vnl. voor scholieren) en er wordt
veel aan multimedia gedaan. Maar wel beschouwd maakt de verzelfstandiging voor de bezoekers niet
zoveel uit. Bezoekers zullen niets gemerkt hebben van de verzelfstandiging, zo wordt door de
geïnterviewden ingeschat. Ook de uitstraling is ongewijzigd. Er worden regelmatig
bezoekersonderzoeken uitgevoerd, bijvoorbeeld door studenten. Overigens zijn daarin geen vragen
opgenomen (geweest) over de verzelfstandiging, wel vragen over tevredenheid van bezoekers over de
inhoud van het museum (tentoonstellingen e.d.). Hierin zijn geen verschillen aangetroffen tussen de
situatie voor en na de verzelfstandiging.

6. Reflectie
De kern van de verzelfstandiging is dat de gemeente wilde bereiken dat er in de toekomst geen
financiële risico’s meer zouden zijn op museaal terrein, en voor FHM dat het strategische
mogelijkheden zou krijgen voor verdere groei. Dat is nu een inderdaad een feit.
Voor FHM betekende de verzelfstandiging de mogelijkheid om een Raad van Toezicht in te stellen die
waardevolle ervaring en deskundigheid inbrengt op bestuurlijk, financieel, juridisch, artistiek en
management gebied en die bovendien over een relevant netwerk beschikt. Daarnaast richt FHM zich,
sinds het verzelfstandigd is, op het verwerven van externe gelden en het betrekken van actieve
steunkringen (cultureel mecenaat). Daarnaast is de bedrijfsvoering effectiever en efficiënter door de
afname van de bureaucratie.
De nieuwe rolverdeling tussen de gemeente en FHM lijkt zich nog niet volledig te hebben ontwikkeld.
FHM is een zelfstandige instelling die nu zelf haar inhoudelijke prioriteiten bepaalt. De gemeente
heeft de regiefunctie, maar die is niet duidelijk omschreven.
De gemeente was traag met de organisatorische kant van de verzelfstandiging, waardoor o.a. het
huurcontract en de vergoeding van de onderhoudskosten pas eind 2010 (en niet per 1 januari 2009)
werden vastgelegd.
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Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en Omstreken
1. Onderbouwing van de redenen en doelstellingen van de verzelfstandiging
• Eenduidige beschrijving van de scope en redenen van de verzelfstandiging en onderbouwde analyse
van de financiële -, bedrijfsmatige - en maatschappelijke motieven en doelstellingen
• Inzicht in maatschappelijke, financiële en personele gevolgen over een relevante tijdsperiode in
kaart gebracht. Voor ongewenste effecten zijn maatregelen genomen
• De raad heeft tijdig de gelegenheid gehad bedenkingen en wensen te uiten en eventueel aangepaste
kaders te formuleren
De Stadsbibliotheek was binnen de gemeente al een min of meer zelfstandig opererend onderdeel28.
De bibliotheek wilde zelf graag een subsidierelatie met de gemeente, bij voorkeur in samenwerking
met andere gemeenten. Daarmee werd de landelijke trend gevolgd.
De doelstellingen van de verzelfstandiging zijn in onderstaand schema weergegeven.
Categorie doelstelling Doelstelling
Financieel
Genereren van derde geldstromen
Maatschappelijk
Meerwaarde voor de klant/burger
Bedrijfsmatig
Transformeren naar een slagvaardige, flexibele en deskundige organisatie
Als partner in de stad te functioneren via een structurele institutionele
dienstverlening aan groepen, instellingen en organisaties
Zich manifesteren als cultureel ondernemer
Zuivere rolverdeling tussen gemeente als opdrachtgever en bibliotheek als
opdrachtnemer
Ontwikkelen tot partnerorganisatie op basis van zakelijke contracten
Op een eenvoudigere wijze zakelijke samenwerkingsverbanden dan wel een
fusie aangaan met andere bibliotheken in de regio
Het Stramien Principebesluit verzelfstandiging benoemt financieel voordeel in beginsel als een
belangrijke stimulans om een gemeentelijke openbare bibliotheekvoorziening te verzelfstandigen. De
gemeente heeft onderzocht wat de financiële gevolgen van een verzelfstandiging van de
Stadsbibliotheek in combinatie met de (tevens te verzelfstandigen) Bibliotheek Heemstede. De
gemeente geeft aan dat “er geen grote bedragen zijn in te boeken”. 29 De financiële verkenning laat
zien dat door de verzelfstandiging de structurele kosten in totaal ‘licht’ zullen afnemen met € 47.000.
In het document geeft de gemeente niet aan waarom zij dit bedrag als ‘niet groot’ betitelt. De
verzelfstandiging van de Stadsbibliotheek wordt niet als financiële hoofddoelstelling benoemd in dit
document.
De nota “Principebesluit verzelfstandiging Stadsbibliotheek Haarlem” beschrijft de analyse van de
mogelijkheid, wenselijkheid en zinvolheid van de verzelfstandiging van de Stadsbibliotheek. De
belangrijkste motivering om de Stadsbibliotheek te verzelfstandigen is volgens de gemeente “de grote
veranderingen in de samenleving en dus in de omgeving van zowel de gemeente Haarlem als de
Stadsbibliotheek. Deze veranderingen maken het noodzakelijk om de relatie tussen gemeente en
Stadsbibliotheek nader tegen het licht te houden”.30 In het document wordt niet beschreven om welke
‘veranderingen’ het precies gaat. De verzelfstandiging moest zorgen voor een zuivere rolverdeling
tussen gemeente als opdrachtgever en bibliotheek als opdrachtnemer, zodat de Stadsbibliotheek goed
is in te zetten voor de (mede)uitvoering van gemeentelijke doelstellingen.31
Daarnaast geeft de gemeente aan dat de Stadsbibliotheek moet transformeren naar een slagvaardige,
flexibele en deskundige organisatie. Volgens de gemeente is de Stadsbibliotheek zo in staat om ook in
28

Verzelfstandigingsonderzoeken Haarlem 2005.

29

Principebesluit verzelfstandiging mei 2007.
30
Stramien Principebesluit verzelfstandiging mei 2007.
31
Principebesluit verzelfstandiging Stadsbibliotheek Haarlem. Raadsbesluit. Juli 2007.
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de toekomst haar maatschappelijke taak naar behoren uit te voeren. 32 Ook moet de bibliotheek dan
beter in staat zijn om samenwerkingsverbanden of fusies aan te gaan en derde geldstromen te
genereren.33 .Tenslotte noemt de gemeente als doelstelling van de verzelfstandiging, dat de relatie
opdrachtgever - opdrachtnemer duidelijker moet worden: de Stadsbibliotheek moet eigen keuzen
kunnen maken in bedrijfsvoering en toeleveranciers.34
De nota benoemt ook een maatschappelijke doelstelling van de verzelfstandiging van de
Stadsbibliotheek, namelijk dat dit meerwaarde moet opleveren voor de klant/burger. Een
verzelfstandigde bibliotheek kan volgens de gemeente sneller en adequater inspelen op wat er in de
samenleving nodig is en is beter in staat om maatwerk te leveren voor mensen die niet op eigen kracht
kunnen voorzien in informatie.35
In het principebesluit wordt ook een aantal aanvullende (neven)doelstellingen genoemd. De
verzelfstandiging moet ertoe leiden dat de Stadsbibliotheek
• beter in staat is om als partner in de stad te functioneren via een structurele institutionele
dienstverlening aan groepen, instellingen en organisaties;
• zich als cultureel ondernemer kan manifesteren;
• zich beter kan ontwikkelen als partnerorganisatie op basis van zakelijke contracten;
• op een eenvoudiger wijze zakelijke samenwerkingsverbanden, dan wel een fusie, aan kan gaan met
andere bibliotheken in de regio.36

2. Waarborgen dat de gemeente adequate en passende sturing kan toepassen bij de zelfstandige
organisatie
• Systematische en beargumenteerde afweging voor de vorm van de verzelfstandiging en de bijbehorende
sturingsrelatie
• Duidelijk en gedeeld beeld over het beleggen van bestuurlijke en ambtelijke zeggenschap,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
Bij de verzelfstandiging van de Stadsbibliotheek heeft de gemeente gekozen voor een stichting die
wordt bestuurd door de directie. De directie vormt formeel het bestuur en de raad van toezicht (RvT)
heeft een toezichthoudende en ondersteunende rol. Voor deze vorm is gekozen is vanuit de wens om
bij professionele organisaties zoals bibliotheken, de eindverantwoordelijkheid te leggen bij de
professional/directeur die de deskundigheid heeft om de organisatie te leiden. De keuze voor dit model
houdt in dat de toezichthouders op afstand zijn en de directeur als statutair bestuurder in de zin der wet
optreedt. Alle bevoegdheden die niet statutair uitdrukkelijk aan de raad van toezicht (RvT) zijn
toegewezen, komen in dit model toe aan de directie. De directeur als bestuurder in de zin der wet is
bevoegd de rechtspersoon in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Volgens de gemeente vraagt een
slagvaardige en resultaatgerichte organisatie om een dergelijk model.37 De gemeente geeft aan dat een
aantal andere stedelijke bibliotheken naar alle tevredenheid met dit model werkt.
De gemeente stelt dat de Stadsbibliotheek na verzelfstandiging de zeggenschap heeft over de inzet van
mensen en middelen, het aantrekken van sponsors en het ontplooien van verdere zakelijke activiteiten.
De gemeente behoudt de verantwoordelijkheid voor de kaders van het gemeentelijk bibliotheekbeleid.
Daarnaast blijft de gemeente eigenaar van een gedeelte van de collectie en het onroerend goed en heeft
de gemeente zeggenschap in het bestuursorgaan.38

32

Stramien Principebesluit verzelfstandiging mei 2007.
Idem.
34
Idem.
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Idem.
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Principebesluit verzelfstandiging Stadsbibliotheek Haarlem. Raadsbesluit. Juli 2007.
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Principebesluit verzelfstandiging Stadsbibliotheek Haarlem. Raadsbesluit. Juli 2007.
Definitieve besluitvorming verzelfstandiging Stadsbibliotheek Haarlem, Nota van B&W, november 2007.

Dichtbij op Afstand. Verslag van het RKC-onderzoek naar de effectiviteit van verzelfstandiging.

27

De directie van de Stadsbibliotheek is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de
organisatie, de vertaling van het gemeentelijk beleid en de daaruit voortvloeiende
resultatenontwikkeling. De directie legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht. De Raad
van Toezicht houdt toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken
in de organisatie. Zo keurt hij het beleid goed, benoemt, schorst en ontslaat de directie, stelt de
begroting en jaarrekening vast, benoemt de accountant en ontbindt de rechtspersoon. De
geformuleerde rollen en verantwoordelijkheden zijn gebaseerd op de Code Cultural Governance.39

3. Realisatie van de doelstellingen van de verzelfstandiging
• Vertaling van doelstellingen naar prestaties en sturing op - en meting van het realiseren van de
afgesproken doelen en prestaties
• Inzicht in de positieve of negatieve (bij)effecten van de verzelfstandiging
Tijdens het interview zijn de doelstellingen stuk voor stuk langs gelopen. Voor de directie waren die
wel herkenbaar, maar niet allen in gelijke mate gerealiseerd.
De samenwerking met andere instellingen is gerealiseerd. Bijvoorbeeld zijn er contracten gesloten met
vier culturele partners en is gezamenlijk ICT en Telefonie ingekocht. Hiermee wordt een aanzienlijke
besparing gerealiseerd op de overhead. Het doel is om de nieuwe IT-omgeving vanaf februari 2011 te
implementeren. Dit onderdeel is duidelijk in ontwikkeling.
Ook is met andere bibliotheken gezamenlijk één huisstijl ontwikkeld. Hiermee kan ook een flinke
besparing worden gerealiseerd.
Daarnaast wil de bibliotheek met andere bibliotheken fuseren, zoals dat al met Heemstede is gebeurd,
om ook te profiteren van andere voordelen van schaalvergroting.
Als zelfstandige organisatie blijkt samenwerking in de praktijk makkelijker uitvoerbaar. Dit was ook
beoogd met de verzelfstandiging, om eenvoudiger zakelijke samenwerkingsverbanden aan te gaan. Dit
zijn de voordelen van een zelfstandige instelling.
Ook voor de langere termijn ziet het management van de bibliotheek externe en interne mogelijkheden
om efficiënter te werken. De interne resultaten werden wel enigszins belemmerd door de beperkte
mogelijkheden om op korte termijn de organisatie goed in te richten. Een knelpunt bleek bijvoorbeeld
de samenstelling en kosten van het overgekomen gemeentelijk personeelsbestand (alle medewerkers
die op dat moment bij de bibliotheek werkzaam waren) in relatie tot de reëel benodigde formatie bij de
bibliotheek. De reële formatie is in 2009 becijferd op basis van het rapport van het sociaal planbureau
(SCP) van 2008 en een benchmark om formatie en kostenplaatje definitief te bepalen.
De kosten van de overgedragen formatie zijn wel verwerkt in de jaarlijkse subsidie en recent in de
gemeentelijke bijdrage aan de afkoopsommen. De beoogde efficiency is daarmee nu wel voor een
groot deel gerealiseerd.
Ook is er bij de zelfstandige bibliotheek meer aandacht voor ‘cultureel ondernemen.’ Er zijn
exposities, poëzie café, erfgoedcoalitie, klantenpanel en dergelijke.
Andere doelstellingen zoals het genereren van derde geldstromen zijn momenteel niet direct de focus.
Op dit moment zijn er geen grote derdegeldstromen, maar wel sponsoring, advertenties, projecten en
opbrengsten uit verhuur. De mogelijkheden zijn beperkt en de aandacht gaat uit naar interne zaken,
onder andere de bezuinigingen die de gemeente heeft aangekondigd vanaf 2012.
De realisatie van deze doelstellingen staat onder druk nu de gemeente tot 2018 in totaal tot 22% het
budget van de Stadsbibliotheek Haarlem wil verlagen. Volgens het management komen de
dienstverlening en de ontwikkeling van nieuwe producten zeker onder druk te staan als
Stadsbibliotheek 22% moet inleveren van het bedrag dat bij de verzelfstandiging is afgesproken.

39

Definitieve besluitvorming verzelfstandiging Stadsbibliotheek Haarlem, Nota van B&W, november 2007
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4. Invulling van de regiefunctie door het college
• Eenduidige afspraken over instrumentarium voor controle en toezicht door college en raad
• Eenduidige informatievoorziening waarmee college en raad de prestaties kunnen volgen en op
basis van inhoud en frequentie van rapportages in staat zijn de sturende, toezichthoudende en
controlerende rol naar behoren te vervullen.
• Deskundigheid regiefunctie en opdrachtgeverschap bij ambtelijk personeel.
De directie ervaart in de periodieke contacten met de gemeente een grote mate van betrokkenheid. De
verantwoordelijke beleidsmedewerker denkt actief mee over knelpunten en oplossingen. De opstelling
van de gemeente is meestal zakelijk, hoewel bij de ontvlechting een aantal losse eindjes erg langzaam
zijn afgehecht. Zo is bijvoorbeeld de huurovereenkomst, die in december 2010 afliep, na 2 ½ jaar
overleg nog niet definitief vastgelegd.
Ook zouden gemeentelijke afdelingen (bijvoorbeeld ICT en Vastgoed) verzelfstandigde instellingen
zoals de Stadsbibliotheek zakelijker en meer dienstverlenend als externe klant kunnen behandelen.
De met de verzelfstandiging beoogde rolverdeling tussen gemeente als opdrachtgever en
Stadsbibliotheek als opdrachtnemer is volgens de directie niet altijd duidelijk en (nog) niet volledig
gerealiseerd. De Stadsbibliotheek probeert als subsidieontvanger zoveel mogelijk rekening te houden
met de ambitie en visie van de subsidiegever. De praktijk is echter, dat het onduidelijk kan zijn hoever
het gemeentelijk beleid reikt en waar de bibliotheek specifiek bibliotheekbeleid mag laten prevaleren.
Wat betreft de controle en toezicht is de SB-directie van mening, dat de reguliere planning-encontrolcyclus goed is ingericht. Doordat er sinds de verzelfstandiging explicietere prestatieafspraken
worden gemaakt, is het sturen op prestaties en afspraken concreter geworden. Het gemeentelijk
toezicht op de bibliotheek is volgens de directie nu voldoende. De bibliotheek zou liever minder
controle willen dan meer controle.
Over de afgelopen twee jaren heeft de Stadsbibliotheek vanuit de gemeente (college en raad) geen
kritische vragen en opmerkingen te horen gekregen. Met betrekking tot de aangekondigde
bezuinigingen zijn raad en college wel alert richting de Stadsbibliotheek.

5. Maatschappelijke dienstverlening en prijskwaliteitsontwikkeling van het dienstenpakket
• De gemeente meet periodiek de kwaliteit van de maatschappelijke dienstverlening
• De organisatie is open en toegankelijk voor burgers met klachten over de dienstverlening
• De verzelfstandiging levert een merkbaar financieel of beheersmatig voordeel op zonder dat er is
ingeleverd op de kwaliteit van de maatschappelijke dienstverlening
Als uitgangspunt voor het niveau van dienstverlening geldt het niveau zoals dat is overeengekomen in
de Dienstverlening Overeenkomst (DVO 2006). In de kern wilde men het bestaande niveau van
dienstverlening minimaal garanderen en continueren.
In de praktijk is de Stadsbibliotheek als zelfstandige instelling, volgens de directie, een klantgerichtere
organisatie geworden. Het doet meer aan marketing en externe communicatie, de producten zijn beter
gedifferentieerd en de diensten zijn meer klantgericht. Momenteel wordt bij de bibliotheek een
bepaald retailconcept uitgedacht, waarbij ook de lay-out en presentatie van de inhoud van de collectie
meer vanuit klantperspectief wordt ingericht.
Er worden door de bibliotheek periodieke metingen verricht. De bibliotheek is lid van de
branchevereniging en wordt periodiek geaudit voor het kwaliteitscertificaat van de bibliotheekbranche.
Onderdeel van het kwaliteitsbeleid is ook periodiek klanttevredenheidsonderzoek. Zowel in 2009 als
2010 zijn er tevredenheidsmetingen gedaan. De vraagstelling heeft ook betrekking op de met de
gemeente afgesproken prestaties. De resultaten van de metingen worden ook gebruikt om in overleg
met de gemeente de juiste prestaties te kiezen.
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De klanten blijken doorgaans tevreden over wat de bibliotheek biedt. Dit blijkt ook uit het feit dat de
er groei is in het ledenaantal, in het aantal uitleningen en in de bezoekersaantallen.
De Stadsbibliotheek stelt dat de klant de verzelfstandiging als zodanig waarschijnlijk niet heeft
gemerkt. Tot nu toe heeft de dienstverlening niet geleden onder de efficiencymaatregelen. De directie
ziet het als winst van de verzelfstandiging dat er desondanks verbetering is gerealiseerd in de
openingstijden en in de digitalisering, bijvoorbeeld uitbreiding van het aanbod e-boeken.
De bibliotheek verwacht geen aanpassing van de tarieven voor de verschillende producten, wel meer
differentiatie tussen basis en luxe arrangementen. Uit het interview met een gemeenteambtenaar blijkt
men de differentiatie van de tarieven als een winstpunt te zien van de verzelfstandiging.

6. Reflectie
De verzelfstandiging heeft positief uitgepakt. De kwaliteit van de dienstverlening is toegenomen
zonder verhoging van de gemeentelijke kosten.
Wel kon de gemeente de ontvlechting op sommige punten beter hebben gemanaged.
Als aanbeveling aan de gemeente voor een volgende verzelfstandiging geeft de Stadsbibliotheek mee
om het proces van ontvlechting niet tegelijk uit te voeren met een fusie (zoals Stadsbibliotheek
Haarlem met Heemstede).
De bezuinigingen die volg(d)en op het verzelfstandigingsproces zijn een bron van zorg voor de
Stadsbibliotheek. De gemeenteraad bepaalt de tarieven, maar in principe geldt dat als de subsidies
dalen, de tarieven zouden moeten stijgen. Wijziging van de omvang van het budget heeft in deze
ontwikkelingsfase consequenties voor de omvang en het niveau van de dienstverlening. De
aangekondigde bezuinigingen zijn een bedreiging voor de kwaliteit van de dienstverlening, omdat
volgens de directie de rek er nu uit. In het interview werd het door de SB-directie scherp verwoord
door te stellen dat tegenover de opbrengsten van de verzelfstandiging de afbraak van de bestaande
structuren staat, die zal optreden als de aangekondigde bezuinigingen doorgaan.
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NV Sport en Recreatie Accommodaties
1. Onderbouwing van de redenen en doelstellingen van de verzelfstandiging
• Eenduidige beschrijving van de scope en redenen van de verzelfstandiging en onderbouwde analyse
van de financiële -, bedrijfsmatige - en maatschappelijke motieven en doelstellingen
• Inzicht in maatschappelijke, financiële en personele gevolgen over een relevante tijdsperiode in kaart
gebracht. Voor ongewenste effecten zijn maatregelen genomen
• De raad heeft tijdig de gelegenheid gehad bedenkingen en wensen te uiten en eventueel aangepaste
kaders te formuleren
De doelstellingen van de verzelfstandiging waren:
Categorie
Doelstelling
Financieel
Het bereiken van kostenbesparingen die tot uitdrukking komen in een jaarlijks
afnemende ‘tekortsubsidie’.
Besparing door vergroten klantenkring
Verkleining van de gemeentelijke organisatie met 40 fte
Maatschappelijk
Gebruikers hoeven nog maar bij één loket aan te kloppen (verbeteren kwaliteit van
de dienstverlening)
Bedrijfsmatig
Beheersing van kosten door verbeterde bedrijfsmatige aanpak
Betere scheiding van rollen opdrachtgever –opdrachtnemer
Versterking regierol gemeente
Mogelijkheid tot focus op bedrijfsvoering met een daarop toegesneden organisatie
De afdeling S&R / accommodaties was de uitvoeringsorganisatie voor het onderhoud, beheer en
exploitatie van sportaccommodaties in de gemeente Haarlem. Het Stramien Principebesluit
verzelfstandiging. Sport & Recreatie / accommodaties40 beschrijft de ingevulde meetlat ten aanzien
van markpositie, marktontwikkelingen, financiën, personeel & organisatie en bestuurlijke invloed.
Volgens de meetlat waren de potentiële besparingsmogelijkheden van verzelfstandiging van
exploitatie en beheer van de sportaccommodaties substantieel, oplopend tot 20% van de kosten die
destijds werden besteed aan de eigen organisatie.
In december 2006 heeft de gemeenteraad conform het collegevoorstel besloten in principe in te
stemmen met de verzelfstandiging van de subafdeling S&R Accommodaties door samenwerking in
enigerlei vorm met een bestaand en gezond bedrijf op het gebied van sport en/of recreatie. De raad
heeft vervolgens het college opgedragen dit uit te werken en in de vorm van een definitief go /no-go
besluit aan de raad voor te leggen voor 1 april 2007, met 1 januari 2008 als beoogde startdatum voor
de nieuwe organisatie. Het college heeft de raad in november 2007 het collegevoorstel
“Verzelfstandiging SRA” voorgelegd. Uit de verslagen van de raads(commissie)vergaderingen blijkt
dat meerdere raadsfracties kanttekeningen hebben bij het tempo en de meerwaarde van de
verzelfstandiging. Deze opmerkingen gingen vooral over eventuele kostenverhoging voor de
sportverenigingen.
Hoewel de raad zich uiteindelijk verrast voelde door het definitief voorstel zonder het afgesproken
tussentijdse go/no go voorstel heeft zij wel ingestemd met de verzelfstandiging.

2. Waarborgen dat de gemeente adequate en passende sturing kan toepassen bij de zelfstandige
organisatie
• Systematische en beargumenteerde afweging voor de vorm van de verzelfstandiging en de bijbehorende
sturingsrelatie
• Duidelijk en gedeeld beeld over het beleggen van bestuurlijke en ambtelijke zeggenschap,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
40

Stramien Principebesluit Verzelfstandiging Sport & Recreatie / accommodaties, juli 2006.
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Volgens het haalbaarheidsonderzoek was op grond van orderportefeuille, kennis en draagvlak voor
S&R zelfstandige verzelfstandiging voldoende levensvatbaar. De gemeentelijke afdeling S&R had
echter naar de mening van het gemeentebestuur een te kleine kritische massa om als op zichzelf
staande organisatie te worden verzelfstandigd. Daarom is gekozen voor het onderbrengen van de
afdeling bij een bestaande organisatie.
Op basis van ervaring, bedrijfs- en samenwerkingsfilosofie, lokale kennis en de verwachte
schaalvoordelen koos het college voor NV SRO uit Amersfoort. De consequentie van deze keuze was
dat de gemeente Haarlem aandelen moest aanschaffen van NV SRO en stapsgewijs moest zorgen voor
een aanvulling van het werkpakket van 6 miljoen naar 14 miljoen euro.
Volgens de ambtelijke organisatie is dit feit meegewogen in de besluitvorming. Van tevoren was
bekend dat er genoeg mogelijkheden waren om het werkpakket uit te breiden. Dit is gelukt binnen de
vooraf afgesproken termijn van 2 jaar. Begin 2010 is voor Haarlem door de overdracht van de
zwembaden, maatschappelijk vastgoed en het Kennemer Sportcenter het werkpakket gegroeid tot meer
dan 12 miljoen.
Binnen de NV zijn Haarlem en Amersfoort gelijkwaardige partners. In de
aandeelhoudersovereenkomst is afgesproken dat voor de belangrijke beslissingen (zoals het strategisch
plan, de begroting en benoeming van de directie) een unaniem besluit van de aandeelhouders nodig is.

3. Realisatie van de doelstellingen van de verzelfstandiging
• Vertaling van doelstellingen naar prestaties en sturing op - en meting van het realiseren van de
afgesproken doelen en prestaties
• Inzicht in de positieve of negatieve (bij)effecten van de verzelfstandiging
Op basis van de financiële indicatoren was verzelfstandiging haalbaar en voor de gemeente – zeker op
termijn – financieel gunstig. De kostenbesparing moest voor de gemeente tot uitdrukking komen in
een jaarlijks afnemende ‘tekortsubsidie’(afgezien van eventuele aanpassingen vanwege loon- en
prijsstijgingen en veranderingen in de omvang van het werkpakket), zijnde te maken kosten voor
exploitatie, beheer en onderhoud minus de opbrengsten uit exploitatie. Dit verschil tussen opbrengst
en tekort wordt in overleg tussen de gemeente en SRO bij voorcalculatie bepaald en overeengekomen
als subsidiebedrag. Vanaf dat moment voert SRO-Kennemerland haar taken risicodragend uit, wat
betekent dat financiële mee- en tegenvallers voor rekening van SRO-Kennemerland zijn.
Voor zover kan worden nagerekend is de ‘tekortsubsidie’ sinds de verzelfstandiging niet afgenomen.
Volgens SRO heeft voorlopig het bedrijfsmatig werken tot resultaat dat er met dezelfde middelen meer
wordt gedaan, meer dan strikt genomen contractueel verplicht is. Bijvoorbeeld ondersteuning van
evenementen e.d. ook als de gemeente daarvoor geen extra geld heeft vrijgemaakt. SRO werkt ook
niet-commercieel samen met andere organisaties aan maatschappelijke ondersteuning van
sportverenigingen.
In de situatie vóór de verzelfstandiging had de afdeling in totaal circa 42 fte waarvan zo’n 40 fte was
bezet. Voor zover bekend zijn alle medewerkers daadwerkelijk overgegaan en geen enkele
medewerker heeft een beroep gedaan op de terugkeergarantie. Er is bij de gemeente dus geen
boventalligheid ontstaan door de verzelfstandiging.
De één-loket doelstelling is tot tevredenheid van klanten en SRO gerealiseerd. SRO is nu het 1ste
aanspreekpunt voor de verenigingen. Elke sportvereniging heeft bij SRO één aanspreekpunt. Dit
functioneert volgens SRO goed. De regiomanager heeft na de verzelfstandiging elke vereniging (140)
persoonlijk bezocht. En er is nog regelmatig contact op dit niveau.
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Na de verzelfstandiging is, geïnspireerd door Amersfoort, het product - en diensten aanbod verruimd
met nieuw sportaanbod, kinderfeesten etc. Kennemerland kon gebruik maken van de ervaring vanuit
Amersfoort om het gebruik van accommodaties te maximaliseren.
Vooral de omslag naar meer ondernemerschap bleek voor voormalige gemeentelijke leidinggevenden
lastig. Zij moesten in hun beroepshouding de omslag maken van budget gestuurd naar opbrengst
gestuurd.
De verzelfstandiging heeft geleid tot een professionelere organisatie van de (financiële) administratie41
waardoor er nu gedetailleerd inzicht is in de kosten en de opbrengsten per activiteit. Dit maakt het
mogelijk om speelruimte in beeld te brengen om te innoveren en efficiënter te werken.

4. Invulling van de regiefunctie door het college
• Eenduidige afspraken over instrumentarium voor controle en toezicht door college en raad
• Eenduidige informatievoorziening waarmee college en raad de prestaties kunnen volgen en op
basis van inhoud en frequentie van rapportages in staat zijn de sturende, toezichthoudende en
controlerende rol naar behoren te vervullen.
• Deskundigheid regiefunctie en opdrachtgeverschap bij ambtelijk personeel.
De gemeentelijke afdeling S&R was voor de verzelfstandiging al opgesplitst in een afdeling Beleid en
een subafdeling Accommodaties. Alleen de afdeling accommodaties is verzelfstandigd. Daardoor was
vanaf het eerste moment duidelijk dat het beleid een duidelijke positie hield binnen de gemeente. De
gemeente bepaalt het beleid op het gebied van ontwikkeling, exploitatie, beheer en onderhoud van de
accommodaties.42. Eén van de elementen van regievoering is de ruimte om beleid te vertalen naar
uitvoering. Het management van SRO geeft zelf aan van de gemeente voldoende ruimte te krijgen om
de afgesproken bezuinigingen (€ 250.000 in 2011 oplopend € 720.000 in 2018) in te vullen. Dit moet
wel passen binnen het gemeentelijk beleid: SRO heeft de bestaande afspraken tussen gemeente en
organisaties overgenomen. Dit houdt ook in de huurvoorwaarden en de tarieven voor het gebruik van
de accommodaties door speciale doelgroepen, verenigingen en scholen, de zogenaamde
maatschappelijke tarieven. Het vooraf door de gemeente bepaalde gebruik voor scholen en
verenigingen heeft voorrang boven commercieel gebruik. Hierdoor is er soms weinig ruimte over om
met commerciële verhuur de bezuinigingen op te vangen: er is simpelweg onvoldoende aantrekkelijke
verhuurtijd beschikbaar. SRO heeft alle bestaande afspraken en verplichtingen overgenomen, maar
wordt nu naar eigen zeggen hierdoor beperkt in het creatief invullen van de geplande bezuinigingen.
In de exploitatieovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de informatievoorziening. Volgens deze
overeenkomst vindt er één keer per kwartaal overleg plaats over de voortgang van de
prestatieafspraken. Het overleg is aan de hand van een notitie van SRO over de financiële en
inhoudelijke voortgang. De notitie moet ingaan op de overeengekomen kwantitatieve eisen en het
kwaliteitsniveau. De overeenkomst benoemt de specifieke kwantitatieve eisen.
SRO maakt een halfjaarlijkse rapportage waarin financiële en niet-financiële prestaties zijn
opgenomen. Deze rapportage wordt met de ambtelijke opdrachtgever (manager van de afdeling Jeugd,
Onderwijs en Sport) besproken.
De directie van SRO heeft periodiek met de gemeente aandeelhoudersoverleg, elke 2-3 maanden
bestuurlijk overleg en eens per 6 weken ambtelijk overleg. Deelnemers aan deze overleggen zijn – in
wisselende samenstelling – de wethouder, de ambtelijke ondersteuners van de wethouder, de
beleidsadviseur van de wethouder, de controller Stadszaken van de afdeling concern-control en de
beleidsmedewerker van de afdeling Jeugd, Onderwijs en Sport.
Deze overlegstructuur functioneert volgens alle betrokken goed. Van de overleggen worden geen
verslagen gemaakt waardoor de RKC deze niet inhoudelijk kon beoordelen.
41
42

Evaluatie deelname in NV SRO en verwerven aandelen. Januari 2010
Verzelfstandiging SRA, Nota van B&W, oktober 2007.
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De accounthouders van de hoofdafdeling Stadszaken zijn ervoor verantwoordelijk om professioneel de
regiefunctie en het opdrachtgeverschap in te vullen. Ze hebben hiervoor trainingen account & beleid
en begrotingsbeheer gehad. Volgens de geïnterviewden zijn ze nog zoekende om de leerpunten te
vertalen naar een verdere professionalisering van het opdrachtgeverschap.

5. Maatschappelijke dienstverlening en prijskwaliteitsontwikkeling van het dienstenpakket
• De gemeente meet periodiek de kwaliteit van de maatschappelijke dienstverlening
• De organisatie is open en toegankelijk voor burgers met klachten over de dienstverlening
• De verzelfstandiging levert een merkbaar financieel of beheersmatig voordeel op zonder dat er is
ingeleverd op de kwaliteit van de maatschappelijke dienstverlening
De gemeente meet niet zelf de kwaliteit van de dienstverlening of de tevredenheid van de klanten. Van
SRO wordt verwacht periodiek klanttevredenheidonderzoek uit te voeren en een doelmatig en
adequaat klachtenbeleid te voeren.
Voor SRO zijn primair de gebruikers van de accommodaties (de verenigingen en de recreatieve
bezoekers van de accommodaties) de klant. In 2008 heeft SRO een klanttevredenheidonderzoek
uitgevoerd onder de verenigingen en huurders van buitensportaccommodaties, sporthallen en
gymzalen. Het gemiddelde eindcijfer was 6,9.
In 2009 hield SRO een tevredenheidonderzoek onder bezoekers van de zwembaden in regio
Kennemerland. Het gemiddelde cijfer was 6.7.
Deze onderzoeken functioneren als nulmeting. De vraagstelling was volgens het management niet
gericht op de verschillen voor en na de verzelfstandiging, maar meer toekomstgericht om
verbeterpunten te kunnen benoemen.
Naast de driejaarlijkse metingen heeft het management ook een jaarlijks bijeenkomst met de
verenigingen. Volgens SRO spreken de verenigingen daarin hun waardering uit voor de manier
waarop de organisatie met hen communiceert en de accommodaties beheert.
Daarnaast heeft SRO een klachtenprocedure.

6. Reflectie
SRO is de enige gemeentelijke dienst die is verzelfstandigd door de activiteit onder te brengen bij een
bestaande organisatie. Het management heeft geen signalen dat dit voor de overgeplaatste
medewerkers problematisch was. De mogelijkheid voor onder andere kennisuitwisseling tussen
medewerkers in Haarlem en collega’s in Amersfoort worden positief ervaren. Wel zijn uit het
medewerkertevredenheidonderzoek verbeterpunten genoemd ten aanzien van communicatie en de
koers van de organisatie. Deze verbeterpunten zijn inmiddels samen met de medewerkers opgepakt.
Procesmatig is de verzelfstandiging bemoeilijkt vanwege de korte tijd tussen besluitvorming
(september) en uitvoering (januari). Dit was voor alle medewerkers een snelle en grote overgang.
Zowel de afhechting van personele - en administratieve aspecten heeft tot frictie geleid tussen de
gemeente en het management van SRO. Het bleek lastig om vast te stellen hoe- en welke kosten
verrekend moesten worden. Sinds 2008 zijn de activiteiten steeds transparanter geworden. Hierdoor is
er meer inzicht in de verdeling van het subsidiebedrag over de verschillende activiteiten. Dit inzicht is
zinvol omdat er hierdoor beter kan w orden onderzocht waar er efficiencymogelijkheden zijn.
Volgens de ambtelijke organisatie zijn de financiële doelstellingen zeker gerealiseerd, uiteindelijk
levert de verzelfstandiging geld op. Bij SRO komt nadrukkelijk naar voren dat er soms impliciete,
maar wel valide redenen kunnen zijn om te verzelfstandigen. Uit de interviews komt het beeld naar
voren dat de verzelfstandiging ook nuttig was voor centralisatie van de uitvoering van sportbeheer..
Binnen de gemeente waren, zo komt naar voren, deze taken versnipperd belegd en interne centralisatie
zou waarschijnlijk weerstand creëren.
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Bijlage 2

Interviews en Documentatie

Interviews
1.
2.
3.
4.
5.

Wouter Stigter
Patrick Spigt
Peter de Kruijf
Patrick Vlegels
Karel Schampers
Rob de Nieuwe
John Buch
6. Lotte Sluyser
Leo van Bakel
7. Bram Rietveld
8. Ton van Kaldekerken
Ger van Weeghel
Roy Joseph
9. George Schipper
10. Fred den Hartog
11. Marc Bonsel
Hans Davelaar

Projectleider Verzelfstandigingen
Controller FHM / SRO
Controller Cocensus
Sr. beleidsadviseur Economie en Cultuur
Directeur
Hoofd Financiën
Hoofd Bedrijfsvoering
Directeur
Controller
Team manager Backoffice
Regio Manager Kennemerland
Controller SRO Kennemerland
Manager Concernstaf
Directeur
Hoofd Bedrijfsbureau
Medezeggenschap
Medezeggenschap

Gemeente Haarlem
Gemeente Haarlem
Gemeente Haarlem
Gemeente Haarlem
Stichting Frans Hals Museum
Stichting Frans Hals Museum
Stichting Frans Hals Museum
St. Stadsbib. Haarlem en Omstr.
St. Stadsbib. Haarlem en Omstr.
St. Stadsbib. Haarlem en Omstr.
NV SRO
NV SRO
NV SRO
Cocensus
Cocensus
Gemeente Haarlem
Gemeente Haarlem

Interne documentatie
•
•
•

Verzelfstandigingsonderzoeken Haarlem 2005. B&W nota. Mei 2005
Tussenstand verzelfstandigingen september 2006. B&W nota.
Rollen in het proces van verzelfstandigingen, 2006. B&W Nota.

•

•
•
•
•
•
•
•

Rapportage inzake haalbaarheid van verzelfstandiging van het Frans Hals Museum en De Hallen (augustus
2007).
Principebesluit verzelfstandiging Frans Hals Museum. B&W nota. September 2007.
Definitieve besluitvorming verzelfstandiging Frans Hals Museum. B&W nota. Januari 2008.
Verzelfstandigingsovereenkomst Frans Hals Museum. Collegebesluit. December 2008.
Verslag overleg evaluatie verzelfstandiging Stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem met de
gemeente Haarlem, februari 2010.
Vaststelling subsidie 2009 Stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem
Jaarverslag en jaarrekening 2009
Beleidsafspraken 2010 Stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem Collegebesluit. Januari 2010.
Begroting 2010 Stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem
Derde kwartaalrapportage 2010
Beschikking subsidie 2010 Stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem
Begroting 2011 / rapportage 1ste halfjaar 2010.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samenwerking Bibliotheken Haarlem en Heemstede: via DVO naar fusie. B&W nota. Augustus 2006.
Samenwerking Bibliotheken Haarlem en Heemstede: via DVO naar fusie. Raadsbesluit. Oktober 2006.
Principebesluit verzelfstandiging Stadsbibliotheek Haarlem, mei 2007. B&W Nota
Definitieve besluitvorming verzelfstandiging Stadsbibliotheek Haarlem, december 2007. B&W Nota
Verzelfstandigingsovereenkomsten Stadsbibliotheek Haarlem, 2008. B&W Nota
Vaststelling subsidie 2009 Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en Omstreken
Prestatieafspraken 2010 Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en Omstreken.
Jaarverslag 2009 Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en Omstreken
Begroting 2010 Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en Omstreken
Beschikking budgetsubsidie 2010 Stadsbibliotheek Haarlem en Omstreken
Kwartaaloverzicht 1e kwartaal 2010 Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken
Kwartaaloverzicht 2e kwartaal 2010 Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken
Kwartaaloverzicht 3e kwartaal 2010 Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken

•
•
•

Stramien Principebesluit verzelfstandiging. Sport & Recreatie accommodaties” van juli 2006
Partnerkeuze verzelfstandiging Sport & Recreatie Accommodaties. Febr. 2007. B&W Nota.
Bevestiging principebesluit verzelfstandiging Sport & Recreatie Accommodaties. Sept. 2007. B&W Nota

•
•
•
•
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•
•
•

Verzelfstandiging Sport & Recreatie Accommodaties. B&W nota, oktober 2007.
Exploitatieovereenkomst en subsidiebeschikking SRO Kennemerland BV. December 2007. B&W Nota.
B&W Nota: Begroting, voorlopige subsidie 2009 SRO Kennemerland BV, januari 2009.

•

Verzelfstandiging Regionale Belastingdienst Haarlem-Haarlemmermeer: het basisdocument” B&W-nota
dec. 2005
Verzelfstandiging belastingen: Go - No go voorstel, nota van B&W, juli 2006.
Vaststellen gemeenschappelijke regeling Cocensus, nota van B&W, december 2006.
Bedrijfsplan gemeenschappelijke regeling Cocensus 2007-2010.

•
•
•

Externe documentatie
•
•
•
•

Rapport van de RKC Gouda naar de regierol van de gemeente Gouda bij verzelfstandigingoperaties.
Balanceren tussen sturing en afstand. Rapport van de RKC Nieuwegein naar verzelfstandiging van publieke
voorzieningen door de gemeente.
Verzelfstandiging Wiw/ID-organisaties. Een handreiking voor gemeenten in het kader van de implementatie
van de WWB.
Verloren ambities. Onderzoek verzelfstandiging organisatieonderdelen. Rekenkamer Dordrecht.
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Bijlage 3

Toetsingskader

De RKC heeft een kader opgesteld waaraan de bevindingen worden getoetst. De normen zijn
afkomstig uit beleidsdocumenten, onderzoeken van andere rekenkamers en vakliteratuur.
1. Is duidelijk wat de gemeente wil bereiken met de verzelfstandiging? ( = een adequate onderbouwing
van de redenen en doelstellingen van de verzelfstandiging)
Motieven en
• Er is een eenduidige beschrijving van de scope en redenen van de
doelstellingen
verzelfstandiging en een onderbouwde analyse van de financiële -, bedrijfsmatige
- en maatschappelijke motieven en doelstellingen
• Het gemeentebestuur heeft reële, samenhangende en SMART geformuleerde
financiële, bedrijfsmatige en maatschappelijke doelen benoemd voor het
verzelfstandigde organisatieonderdeel.
• Het college heeft de maatschappelijke, financiële en personele gevolgen over een
relevante tijdsperiode in kaart gebracht. Voor ongewenste effecten zijn
maatregelen genomen.
Besluitvorming • De raad heeft tijdig de gelegenheid gehad bedenkingen en wensen te uiten en
eventueel aangepaste kaders te formuleren.
• In het besluitdocument is toereikende informatie over financiële en
maatschappelijke belangen, risico’s en maatregelen;
verantwoordelijkheidsverdeling, geschillenregeling en overige factoren.
• De medewerkers en andere betrokken zijn individueel of in groepsverband
betrokken geweest bij de besluitvorming

2. Kan de gemeente goed bestuur bereiken bij de verzelfstandiging? (=een toereikend juridisch- en
organisatieontwerp, personele - en materiële ontvlechting, controle-instrumentarium)
Ontwerp
• Het gemeentebestuur heeft een systematische en beargumenteerde afweging
(vormgeving)
gemaakt voor de vorm van de verzelfstandiging en de bijbehorende sturingsrelatie
• De gekozen relatie geeft de gemeente voldoende ruimte om de eigen
beleidsdoelstellingen te realiseren en de risico’s te beperken.
• De bestuurlijke en ambtelijke zeggenschap en verantwoordelijkheden zijn
duidelijk en eenduidig beschreven en kunnen effectief worden ingevuld.
Kosten
• Er zijn voldoende waarborgen dat met de budgetten ook de taken en medewerkers
worden overgedragen dan wel afgestoten (= geen overlap / boventalligheid door
verzelfstandiging.)
• De frictiekosten (ontvlechting, sociaal statuut; inhuur extra capaciteit) zijn in
beeld en verwerkt in de verwachte financiële opbrengsten.
• De knelpunten van de huidige uitvoering en de kosten van noodzakelijke
investeringen zijn in beeld en verwerkt in de verwachte financiële opbrengsten
Prestaties
• Er zijn voldoende waarborgen voor een stabiele financiële en personele
zelfstandige instelling.
• In de uitvoeringsovereenkomst (prestatiecontract, samenwerkingsovereenkomst
o.i.d.) zijn duidelijke en ondubbelzinnige afspraken gemaakt over financiële,
bedrijfsmatige en maatschappelijke prestaties en verantwoordelijkheden
• De gewenste maatschappelijke effecten zijn over een relevante tijdsperiode
duidelijk benoemd en opgenomen in de prestatieovereenkomst

3. Zijn de doelstellingen van de verzelfstandiging gerealiseerd? Zo neen, wat zijn de oorzaken? Zijn er
onvoorziene neveneffecten opgetreden?
Prestaties
• Er wordt expliciet gestuurd op het realiseren van de afgesproken prestaties.
• Periodiek wordt gemeten of de bij verzelfstandiging afgesproken doelen voor
gemeentelijke organisatie, zelfstandige organisatie en de burger zijn gerealiseerd.
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Bijeffecten

•

•

Afwijkingen worden geanalyseerd en zo nodig voorzien van verbeterplannen.
De gemeente heeft inzicht in de positieve of negatieve effecten van de
verzelfstandiging. Onvoorziene effecten worden geëvalueerd en zo nodig
voorzien van verbeterplannen.
De vertaling van de prestaties naar gewenste effecten van de verzelfstandiging
voor gemeente, organisatie en burger wordt periodiek geëvalueerd, geanalyseerd
en zo nodig voorzien van bijsturingmaatregelen

4. Vult het college effectief de regiefunctie in ten aanzien van de verzelfstandigde organisatie? Zo neen,
wat zijn hiervan de oorzaken?
Instrumentarium • Het gemeentebestuur heeft eenduidige afspraken gemaakt over controle en toezicht
en maakt daadwerkelijk gebruik van de mogelijkheden hiervan.
• Het college heeft voldoende instrumenten om de prestaties te volgen en bij te
sturen en past die ook toe.
• De gemeenteraad heeft voldoende instrumenten om de prestaties te volgen en bij te
sturen en past die ook toe.
Informatievoor- • Het gemeentebestuur heeft duidelijke en ondubbelzinnige afspraken gemaakt over
ziening
de informatievoorziening zodat zij op basis van inhoud en frequentie van
rapportages in staat is de sturende, toezichthoudende en controlerende rol naar
behoren te vervullen.
• Het college krijgt tijdig voldoende informatie om de prestaties te volgen en bij te
sturen
• De gemeenteraad krijgt tijdig voldoende informatie om de prestaties te volgen en
bij te sturen
Rolverdeling
• De ambtelijke organisatie is getraind in de veranderde taken en rollen zodat
verzelfstandigde taken niet impliciet toch worden uitgevoerd.
• De verdeling van verantwoordelijkheden tussen gemeente en organisatie is
duidelijk en functioneert goed
• Tussen het management van de organisatie en de gemeentelijke managers is er
duidelijk en gedeeld beeld over de wederzijdse verantwoordelijkheden en
bevoegdheden

5. Wat merken de gebruikers van de diensten van de instellingen van de doorgevoerde verzelfstandiging
en de prijs-kwaliteitontwikkeling van het dienstenpakket?
Kwaliteit van de • Tussen de gemeente en de organisatie zijn / worden SMART geformuleerde
dienstverlening
afspraken gemaakt over gewenste resultaten. Ook zijn er meet – en
evaluatiemomenten afgesproken.
• De gemeente meet periodiek de financiële, bedrijfsmatige en maatschappelijke
effecten. Zo nodig wordt bijgestuurd om – onvoorziene – negatieve bijeffecten te
corrigeren
• De organisatie is open en toegankelijk voor burgers met klachten over de
dienstverlening
Kosten van de
• De verzelfstandiging levert een merkbaar financieel of beheersmatig voordeel op
dienstverlening
zonder dat er is ingeleverd op de kwaliteit van de maatschappelijke
dienstverlening
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